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ค าน า 
  
จากการที่ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๓ ระหว างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยใช แนวทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ๖ องคประกอบ ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งส านักหอสมุดได้รายงานผลการด าเนินงานโดย
ใช้ข้อมูลตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพ่ือรับการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ประเมินและเกณฑ 
มาตรฐานที่ก าหนด คือ ตัวบ่งชี้พ้ืนฐานบังคับ จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ และ ตัวบ่งชี้เลือกตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้ ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 
ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มก. (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงนารถ ชัยรัตน์ 
อดีตผู้อ านวยการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (รองประธานกรรมการ-ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก) ดร.วรรณดี สุทธินรากร นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. (กรรมการ) นางมุกดา    
เกตุแก้ว นักวิชาการศึกษา ส านักประกันคุณภาพ มก. ( กรรมการและเลขานุการ) นางสุภาภรณ์ ไชยภัฏ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มก. (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น 

 
ในการนี้ ส านักหอสมุดได้ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ฉบับปรับปรุง 

ภายหลังรับการประเมิน โดยได้ปรับแก้ เพิ่มเติมข้อมูล และรายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ 
เพ่ือให้รายงานการประเมินตนเองฯ สมบูรณ์และน าไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งข้ึน ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณบุคลากรส านักฯ 
ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพ และการจัดท ารายงานการประเมินตนเองให้ส าเร็จลุล่วง 
ราบรื่นด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองฯ ฉบับนี้  จะเป นประโยชน  ส าหรับผู บริหาร 
บุคลากร และผู้มีส วนเกี่ยวข องได้ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์กรอย างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต อไป 
 
 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สิงหาคม ๒๕๕๔ 
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 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในส าหรับ คณะวิชา 

ส านัก สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  
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 ค าสั่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑ 

บทท่ี ๑  
ข้อมูลพื้นฐานของส านัก 

๑.๑ ประวัติความเป็นมา  
 

ส านักหอสมุด จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร์ ในปี  พ.ศ. ๒๔๘๖ ใน
ระยะแรกได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และในปี  พ.ศ. ๒๔๙๑  องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ  (FAO) ได้แนะน าให้รวมห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะนั้นมีฐานะเป็นกรมหนึ่งของกระทรวง
เกษตร และห้องสมุดของกรมกสิกรรมเข้าด้วยกันเป็น  ห้องสมุดกลางบางเขน  ซึ่งต่อมาเรียกว่า หอสมุดกลาง
บางเขน  

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ องค์การความร่วมมือทางการบริหารระหว่างประเทศ ( ICA) ได้ส่ง นางมาร์เบล
ไรท์ มาช่วยจัดห้องสมุด โดยน าระบบการจัดหมู่หนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) มาใช้ใน
การจัดหนังสือของห้องสมุดกลางบางเขน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ห้องสมุดกลางบางเขนเป็นห้องสมุดแห่งแรกในประเทศ
ไทยที่ใช้ระบบนี้   

หอสมุดกลางได้ยกฐานะเป็นแผนกห้องสมุด มีอาคารหอสมุดกลางบางเขนแห่งใหม่ ตั้งอยู่หลังตึก
พืชพรรณ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด าเนิน  มาทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่  ๒ 
มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ห้องสมุดเปิดให้บริการที่อาคารหลังนี้จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๘ จึงได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารเอกเทศสูง 
๓ ชั้น (ตั้งอยู่หลังอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์) มีพ้ืนที่ ๑ ,๖๓๘  ตารางเมตร โดยมีพิธีเปิด เมื่อวันที่  ๒๙ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ใช้ชื่ออาคารว่า หอสมุดกลาง  

หอสมุดกลางได้รับการสถาปนาเป็น  ส านักหอสมุดมีฐานะเทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่  
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๔ ตอนที่ ๔๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๓) 

อาคารหอสมุดกลางแห่งนี้ใช้เป็นที่ท าการจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้รับ
งบประมาณจากโครงการเงินกู้ธนาคารโลกเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จึงด าเนินการก่อสร้างอาคารหลัง
ใหม่เป็นอาคาร ๓ ชั้น มีพ้ืนที่ ๖,๗๐๐ ตารางเมตร การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๒  และในปีต่อมาจึงได้ย้าย
ห้องสมุดมาท าการที่อาคารหลังใหม่ซึ่งมีชื่อว่า  อาคารช่วงเกษตรศิลปการ  ใช้เป็นที่ด าเนินงานเรื่อยมาเมื่อ
ส านักหอสมุดมีการขยายบริการเพิ่มมากขึ้น ท าให้มีความคับแคบในการให้บริการ จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๗  
มหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติให้สร้างอาคารหลังใหม่ โดยเชื่อมต่อกับอาคารช่วงเกษตรศิลปการ การก่อสร้างแล้วเสร็จใน
เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๙  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด
อาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ ๑๙  พฤษภาคม พ .ศ. ๒๕๔๙ และพระราชทานชื่อว่า  อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ซึ่งมี
ความหมายว่า  อาคารที่รุ่งเรืองด้วยความรู้อันวิเศษดุจดวงแก้วแห่งเทพ อาคารหลังใหม่นี้เน้นความเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Library) ภายใต้ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ประตูสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและการวิจัย  (Kasetsart University Learning Center : KULC : Gateway to Academic and 
Research)  มีสัญลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีรูปหนังสือและตัวอักษร KULC อยู่ภายใน  

 

 

 



๒ 

๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  
 

 ปณิธาน 

  ส านักหอสมุดมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม โดยเป็นแหล่งบริการสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและทันสมัย 

 

 วิสัยทัศน์ 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย เป็นห้องสมุดดิจิทัล
ด้านการเกษตรของประเทศไทย และเป็นห้องสมุดสีเขียวที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้
โปรแกรมโอเพนซอร์ส บริหารจัดการและพัฒนาบริการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 นโยบายหลัก และวัตถุประสงค์ขององค์กร 
๑. แสวงหา สั่งสม และบริการองค์ความรู้ทุกสาขาวิชาที่มีการเรียน การสอน การวิจัย และสาขา

เชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
๒. บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  
๓. ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือในการให้บริการ 
๕. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการที่มีคุณภาพ 
๖. บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ภารกิจ 
๑. สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
๒. บริการวิชาการแก่สังคม 

 

 ค าขวัญ 

  “บริการดี มีน้ าใจ ก้าวไกลด้วยวิชาการ” 

 

๑.๓ เอกลักษณ์  และ อัตลักษณ์ 
  

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน  เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ (Kasetsart 

University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation) 
 
อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ส านึกดี    มุ่งมั่น     สร้างสรรค์     สามัคคี  
(Integrity)  (Determination) (Knowledge creation)   (Unity) 
(IDKU : อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Identity of Kasetsart University) 
 



๓ 

อัตลักษณ์ ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

แสวงหา สั่งสมองค์ความรู้ทุกสาขาวิชา บริหารจัดการและบริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย        
โดยบุคลากรที่มีความพร้อมและมุ่งมั่น เพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ตราสัญลักษณ์ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

                            
 

๑.๔ แผนงานประจ าปีของส านักหอสมุด  
 

 

แผนยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ  วิสัยทัศน์ ผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุด 
 

วิสัยทัศน์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย 
แกนน าระดมภูมิปัญญาพัฒนาประเทศ เป็นคลังความรู้เกษตรของประเทศ 

แหล่งผลิตบัณฑิตคุณภาพ เป็นหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 
Green Campus Green Library 

 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานประจ า 

งานเพิ่มขีดความสามารถ 
 บุคลากร      เทคโนโลยีสารสนเทศ      การบริหารจัดการ 
 



๔ 

แผนยุทธศาสตร์ ส านักหอสมุด ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑. เป็นศูนย์บริการความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กลยุทธ์ ๑.๑ จัดการและบริการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาบริการสารสนเทศสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และการวิจัยในสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะ 
กลยุทธ์ ๑.๓ ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ ๑.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒. เป็นคลังความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย 
กลยุทธ์ ๒.๑ รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศ 
กลยุทธ์ ๒.๒ พัฒนาบริการความรู้ด้านการเกษตรไปสู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ ๒.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเป็นศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตรของ
ประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓. เป็นห้องสมุดสีเขียว 
กลยุทธ์ ๓.๑ สร้างจิตส านึกการให้บริการแบบประหยัดพลังงานและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ ๓.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้และรณรงค์การใช้บริการแบบประหยัดพลังงานและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔. เป็นห้องสมุดที่มีบริการเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ ๔.๑ บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ ๔.๒ ใช้เทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการและการบริการ 
กลยุทธ์ ๔.๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ภาษาต่างประเทศ 
กลยุทธ์ ๔.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านและสามารถท างานได้อย่างมืออาชีพ  
กลยุทธ์ ๔.๕ พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ 
กลยุทธ์ ๔.๖ พัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคลากร 
กลยุทธ์ ๔.๗ ส่งเสริมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
กลยุทธ์ ๔.๘ ส่งเสริมกิจกรรมบริการเพื่อสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน 



๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนงานของส านักหอสมุด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการประจ าปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ 

๑. เป็นศูนย์บริการความรู้
ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

๑.๑ จัดการและบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
เฉพาะสาขาวิชา เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

๑.๑-๑ แผนงานสนับสนุน
การเรียน การสอน 

 โครงการพัฒนาวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(KU e-Journal) 

 ฝ่ายสารสนเทศ และ 
ฝ่ายจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

 โครงการห้องสมุดสัญจร ให้ค าแนะน าปรึกษาและ
ประสานงานกับห้องสมุด
เครือข่ายไม่ต่ ากว่า ๖ 
ครั้ง / ปี 

ผช.ห้องสมุดเครือข่าย 
ฝ่ายจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ  
ฝ่ายบริการ และ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 โครงการจัดการฐานข้อมูล
วารสาร ส านักหอสมุด มก. 
และห้องสมุดเครือข่าย 

ปรับปรุงรายการวารสาร
ฉบับท่ีมี Holding ให้เป็น
ปัจจุบัน 

ฝ่ายจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

๑.๒ พัฒนาบริการ
สารสนเทศสนับสนุนการ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และ
การวิจัยในสาขาเชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

๑.๒-๑ แผนงานสนับสนุน
การวิจัย 

โครงการ “บริการสารสนเทศ
สนับสนุนการวิจัย” KULIB 
Research Corner 

โครงการ “บริการ
สารสนเทศสนับสนุนการ
วิจัย” KULIB Research 
Corner 

จ านวนผู้ใช้บริการไม่ต่ า
กว่า ๒๐๐ คน และความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายบริการ 

 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สารสนเทศเพื่อการตีพิมพ์
และการอ้างอิงผลงาน 
(Citation analysis) 

ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ผช.ระบบสารสนเทศ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และฝ่าย
บริการ 

 โครงการพัฒนาคลังความรู้
มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ 
(KUKR) 

บันทึกข้อมูลในระบบได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
ของผลงานท่ีได้รับ 

ฝ่ายสารสนเทศ 
และแฝ่ายจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 



๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการประจ าปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ 

 ๑.๓ ส่งเสริมการอ่าน และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  

๑.๓-๑ แผนงานส่งเสริมการ
อ่าน 

โครงการส่งเสริมการอ่าน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

โครงการส่งเสริมการอ่าน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านได้ไม่น้อยกว่า ๔ 
กิจกรรมต่อปี 

คณะกรรมการส่งเสริม
การอ่านฯ และฝ่าย
บริการ 

 โครงการบริการสารสนเทศ
ส าหรับผู้บริหาร 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๘๐ 

ฝ่ายบริการ 

 โครงการสมาธิ ๕ นาที ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๘๐ 

คณะกรรมการส่งเสริม
การอ่านฯ และ 
ฝ่ายบริการ 

โครงการหนังสือของขวัญ โครงการหนังสือของขวัญ จัดกิจกรรมอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 

โครงการหนังสือน่าอ่าน
ส าหรับบัณฑิต 

โครงการหนังสือน่าอ่าน
ส าหรับบัณฑิต 

จัดกิจกรรมอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง 

ผช.ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

๑.๓-๒ แผนงานส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 โครงการบริการสารสนเทศ
ส าหรับศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(KU Alumni Service) 

ความพึงพอใจของศิษย์
เก่าที่ใช้บริการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายบริการ 

 โครงการ Power Up 
English เตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัคร
งาน 

ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ 

ฝ่ายบริการ 

โครงการ Edutainment 
Day 

โครงการ Edutainment 
Day 

ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษให้เป็นเลิศ
ส าหรับนิสิต มก. 

ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ 

ผช.วิเทศสัมพันธ ์
ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 



๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการประจ าปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ 

 ๑.๔ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือห้องสมุดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

๑.๔-๑ แผนงานพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ 

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับห้องสมุดและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับห้องสมุดและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ความร่วมมือทางวิชาการ
กับห้องสมุดและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างน้อยปีละ ๑ 
หน่วยงาน 

ผู้บริหาร 

โครงการผู้จัดการห้องสมุด  ผู้จัดการดูแลความ
เรียบร้อยในพ้ืนท่ีทุกวัน 

ฝ่ายบริการ 

๒. เป็นคลังความรู้ด้าน
การเกษตรของประเทศไทย 
  
  
  
  
  
 
 

๒.๑ รวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศและองค์ความรู้
ด้านการเกษตรให้ครบถ้วน 
และสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาการเกษตร
ของประเทศ 

๒.๑-๑ แผนงานพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการเกษตร 
 
 

โครงการพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศงานวิจัยเกษตร
ไทย (AgNet) 

 มีการด าเนินกิจกรรม 
อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี 

ฝ่ายสารสนเทศ 

โครงการห้องสมุดดิจิทัล
เกษตรไทย (AgLib) 

 มีหนังสือเผยแพร่ใน
ระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของหนังสือท่ีมีการ
บันทึกในระบบ 

ฝ่ายสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(Ag-eBook) 

โครงการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ด้าน
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (Ag-eBook) 

-- วันท่ี ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๓ จ านวน ๙๙ เล่ม 
-- วันท่ี ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔ จ านวน ๕๙๙ 
เล่ม 

ฝ่ายสารสนเทศ 

โครงการจัดเก็บสารสนเทศ
วารสารด้านการเกษตร 
(ย้อนหลัง) 

โครงการจัดเก็บสารสนเทศ
วารสารด้านการเกษตร 
(ย้อนหลัง) 

มีวารสารด้านการเกษตร 
(ย้อนหลัง) ให้บริการ 

ฝ่ายสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการฐานข้อมูลการเกษตร
ของประเทศไทยเพื่อทดแทน
ระบบเดิม 
 

 ระบบฐานข้อมูล
การเกษตรของประเทศ
ไทยทดแทนระบบเดิม 

ฝ่ายสารสนเทศ 



๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการประจ าปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ 

 ๒.๒ พัฒนาบริการความรู้
ด้านการเกษตรไปสู่
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 
  
  

๒.๒-๑ แผนงานบริการ
ความรู้ด้านการเกษตร 

โครงการพัฒนาระบบบริการ
ความรู้ด้านการเกษตร 

 มีระบบบริการความรู้
ด้านการเกษตร 

ฝ่ายสารสนเทศ 

๒.๒-๒ แผนงานพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือสารสนเทศด้าน
การเกษตรกับ FAO และ 
CIARD 

 เครือข่ายความร่วมมือ
สารสนเทศด้าน
การเกษตรกับ FAO และ 
CIARD 

ฝ่ายสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศเกษตรไทย-ลาว 

 สามารถสืบค้นและ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศ
งานวิจัยด้านการเกษตร
ระหว่างประเทศได ้

ฝ่ายสารสนเทศ 

๒.๒-๓ แผนงานส่งเสริมการ
เรียนรู ้

โครงการนิทรรศการและ
ฐานข้อมูลเกษตรสัญจร 

 มีการด าเนินกิจกรรม 
อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี 

ฝ่ายสารสนเทศ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการเกษตร 

 มีการด าเนินกิจกรรม 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี 

ฝ่ายสารสนเทศ 

๒.๓ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและเป็นศูนย์
ประสานงานเพื่อการ
พัฒนาสารสนเทศด้าน
การเกษตรของประเทศ 
  

๒.๓-๑ แผนงานพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ 

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการพัฒนา
เครือข่ายสารสนเทศเกษตร 

 มีการลงนามในบันทึก
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 

ฝ่ายสารสนเทศ 

๒.๓-๒ แผนงานพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการเกษตร 

 โครงการจัดท า Road Map 
การพัฒนาสารสนเทศด้าน
การเกษตร 

มี Road Map เป็น
แนวทางการพัฒนา
สารสนเทศเกษตร 

ฝ่ายสารสนเทศ และ
ศูนย์ประสานงาน
สารนิเทศสาขา
เกษตรศาสตร ์

๓. เป็นห้องสมุดสีเขียว 
  

๓.๑ สร้างจิตส านึกการ
ให้บริการแบบประหยัด
พลังงานและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

๓.๑-๑ แผนงานอนุรักษ์
พลังงาน 

โครงการอาคารอนุรักษ์
พลังงาน 

 ค่าไฟฟ้าลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ 

ส านักงานเลขานุการ 
และ 
คณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงานส านักหอสมุด 
 
 



๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการประจ าปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ 

  โครงการบริหารจัดการพื้นที่
จัดเก็บหนังสือ เพื่อการ
ประหยัดพลังงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ 

  ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๘๐ 

คณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงานส านักหอสมุด. 
และ 
ฝ่ายบริการ 

๓.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้
และรณรงค์การใช้บริการ
แบบประหยัดพลังงานและ
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

๓.๒-๑ แผนงานอนุรักษ์
พลังงาน 

 โครงการห้องสมุดในสวน มีห้องสมุดในสวนส่งเสริม
การเรียนรู้คู่ธรรมชาติ 
ตามอัตลักษณ์ของความ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

คณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงานส านักหอสมุด 

 โครงการ Eco Library มีห้องสมุดเพื่อการ
ให้บริการส่งเสริมการ
เรียนรู้คู่ธรรมชาติ 
ตามอัตลักษณ์ของความ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

คณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงานส านักหอสมุด 
และ  
Scrap lab คณะ
สถาปัตยกรรม 

โครงการพัฒนาลานจอด
จักรยาน 

 มีพื้นท่ี ท่ีพัฒนาเป็นลาน
จอดจักรยาน 

ส านักงานเลขานุการ 
(งานอาคาร สถานท่ี) 

๔. เป็นห้องสมุดที่มีบริการ
เป็นเลิศ 
 

๔.๑ บริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๔.๑-๑ แผนงานบริหาร
จัดการโดยการพึ่งพาตนเอง
ทางเทคโนโลยี (สร้าง
ภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเอง) 

โครงการห้องสมุดจินดามณ ี
 -- collection เกษตร 
 -- collection หนังสือท่ัวไป 

โครงการห้องสมุดจินดามณ ี
 -- collection เกษตร 
 -- collection หนังสือ
ทั่วไป 

มีการบันทึกในระบบ
ห้องสมุดจินดามณีไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของ
สิ่งพิมพ์ที่ได้รับ 

ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ฝ่ายจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ และ 
ฝ่ายบริการ 

โครงการส่งเสริมการใช้
โปรแกรม Open source 

โครงการส่งเสริมการใช้
โปรแกรม Open source 

ความพึงพอใจของผู้ใช้เข้า
อบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 
ฝ่ายสารสนเทศ 

๔.๑-๒ แผนงานบริหาร
จัดการแบบประหยัดและรู้
คุณค่าทรัพยากร (ความ
พอประมาณ) 

โครงการลดการใช้กระดาษ  ต้นทุนการจัดซื้อกระดาษ
ที่ใช้ในส านักงานลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒ 

ส านักงานเลขานุการ 



๑๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการประจ าปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ 

   โครงการใช้วัสดุอย่างรู้คุณค่า  ต้นทุนการจัดซื้อวัสดุที่ใช้
ในส านักงานลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ 
 

ส านักงานเลขานุการ 

 โครงการพัฒนาระบบแจ้ง
เวียนหนังสือภายใน
ส านักหอสมุด 

ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ  
ส านักงานเลขานุการ  

๔.๑-๓ แผนงานบริหาร
จัดการอย่างมีส่วนร่วม 
(ความมีเหตุผล) 

โครงการสัมมาทิฐิ  จัดกิจกรรมสัมมาทิฐิ ไม่
ต่ ากว่าปีละ ๑ ครั้ง 

ส านักงานเลขานุการ 

๔.๑-๔ แผนงานจัดการ
ความรู้ (เงื่อนความรู้) 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไม่ต่ ากว่าปีละ ๓ 
ครั้ง 

ส านักงานเลขานุการ 

๔.๒ ใช้เทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
และการบริการ 

๔.๒-๑ แผนงานพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 

 โครงการพัฒนาระบบบันทึก
และรายงานผลการ
ด าเนินงาน (Job report) 

ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ผช.ด้านแผนฯ และ
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 โครงการพัฒนาระบบ
ติดตามงาน (Job Tracking) 

ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนางานแผนด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนางานแผนด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 
ส านักงานเลขานุการ  
(งานวิเคราะห์นโยบาย) 

โครงการพัฒนาระบบ KULIB 
MIS 

โครงการพัฒนาระบบ 
KULIB MIS 

ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 
ส านักงานเลขานุการ  
(งานวิเคราะห์นโยบาย) 



๑๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการประจ าปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ 

   โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศภายใน
ส านักงาน 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลพัฒนาบุคลากร (ส่งตัว
ไปราชการ) 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 
ส านักงานเลขานุการ  
(งานการเจ้าหน้าท่ี) 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาระบบพัสดุ
ครุภัณฑ ์

โครงการพัฒนาระบบพัสดุ
ครุภัณฑ ์

ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 
ส านักงานเลขานุการ 
(งานพัสดุ) 

 โครงการพัฒนาระบบการ
สื่อสารเพื่อกิจกรรม Data 
base Searching Skill 

ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ฝ่ายบริการ และ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการมาตรฐานสื่อดิจิทัล โครงการมาตรฐานสื่อดิจิทัล สามารถก าหนดมาตรฐาน
สื่อดิจิตอลและก ากับให้
เป็นไปตามมาตรฐานได้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา และ 
ส านักงานเลขานุการ 

๔.๓ พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ภาษาต่างประเทศ 

๔.๓-๑ แผนงานเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
ให้บริการ 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับบุคลากร 

 จัดกิจกรรมอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง 

คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 



๑๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการประจ าปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ 

 ๔.๔ พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความช านาญเฉพาะ
ด้านและสามารถท างานได้
อย่างมืออาชีพ 

๔.๔-๑ แผนงานเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
ให้บริการ 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ความเป็นมืออาชีพ  
ทางเทคโนโลยี 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ความเป็นมืออาชีพ  
ทางเทคโนโลยี 

ความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการฝึกอบรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ  
INNOPAC ประจ าป ี

โครงการฝึกอบรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ  
INNOPAC ประจ าป ี

ความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๔.๕ พัฒนาบุคลากรให้มี
จิตบริการ 
 

๔.๕-๑ แผนงานเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
ให้บริการ 

โครงการฝึกอบรมจิตบริการ  ความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

๔.๕-๒ แผนงานสร้างขวัญ
และก าลังให้บุคลากร 

โครงการสร้างรายได้ เสริม
ทักษะ (งานแบบสอบถาม 
งานบันทึกข้อมูล ฯลฯ) 
 

  ผู้บริหาร และ 
ส านักงานเลขานุการ 
(งานวิเคราะห์นโยบาย) 

๔.๕-๓ แผนงานเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
ให้บริการ 

 โครงการ "บริการด ีมี
คุณธรรม” 

ด าเนินการปีละ ๑ ครั้ง ผู้บริหาร 

๔.๖ พัฒนาสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของ
บุคลากร 
 

๔.๖-๑ แผนงานเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
ให้บริการ 

โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ ด าเนินการปีละ ๑ ครั้ง คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

๔.๗ ส่งเสริมกิจกรรม
บริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม 

๔.๗-๑ แผนงานส่งเสริมการ
เรียนรู ้

โครงการห้องสมุดชุมชน โครงการห้องสมุดชุมชน ด าเนินการปีละ ๑ ครั้ง คณะกรรมการ
ห้องสมุดชุมชน 
 

 โครงการห้องสมุดในอดีต สามารถจัดพื้นที่แสดง
ห้องสมุดในอดีต 
 
 

ผู้บริหาร 



๑๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการประจ าปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ 

 ๔.๘ ส่งเสริมกิจกรรม
บริการเพื่อสร้างรายได้
ให้กับหน่วยงาน 

๔.๘-๑ แผนงานบริการ
วิชาการ 

โครงการการให้บริการ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
วิจัย กรมพัฒนาท่ีดิน 

โครงการการให้บริการ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
วิจัย กรมพัฒนาท่ีดิน 

- การจัดการอบรมการ
สืบค้นสารสนเทศอย่าง
น้อย  ๒ ครั้ง  
 - ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๘๐ 

ฝ่ายสารสนเทศ และ 
ฝ่ายบริการ 

  โครงการเว็บบอร์ด 
International 
Community@KULIB 

 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๘๐ 

ฝ่ายบริการ และ ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

แผนงานประจ าของส านักหอสมุด 
 

แผนงาน เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

บริการวิชาการแก่สังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ผู้บริหารส านักหอสมุด (ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และหัวหน้าฝ่าย) 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝัง สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ ผ่านการจัดกิจกรรม
ตามวาระพิเศษประจ าปี 

ส านักงานเลขานุการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการตามวงจร PDCA โดยการด าเนินงานผ่านกิจกรรม  
๑. สรุปผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
๒. จัดท ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการตรวจประเมินประจ าปี 
๓. จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ส านักหอสมุด 

บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

สอบทานระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานว่ามีความเพียงพอ
และเหมาะสม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุด 

การจัดการความรู้ ถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากรผ่านการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้หัวข้อต่างๆ 
ภายในฝ่าย และระหว่างฝ่าย 

คณะกรรมการจัดการความรู้ ส านักหอสมุด 

พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะตามความเหมาะสม โดยการอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากร และการส่งบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาความรู้กับหน่วยงานภายนอก 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ส านักหอสมุด 

วิจัยสถาบัน ส่งเสริมบุคลากรท างานวิจัยสถาบันเพ่ือได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ด าเนินงาน 

ผู้บริหารส านักหอสมุด (ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และหัวหน้าฝ่าย) 

แผนบริหารจัดการฝ่าย การด าเนินงานตามภารกิจของฝ่ายงาน (จ านวน ๖ ฝ่าย) เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรฝ่าย 



๑๕ 

๑.๕ แผนงานประกันคุณภาพของส านักหอสมุด  
 

แผนงานประกันคุณภาพของส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 
 

กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ ระยะเวลาการด าเนินงาน  (มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

    ๑ - ๑๕ ๑๖ - ๓๑  ๑ - ๑๕ ๑๖ - ๓๐ ๑ - ๑๕ ๑๖ – ๓๑ ๑ - ๑๕ ๑๖ - ๓๑ ๑ – ๓๐ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักหอสมุด ประจ าป ี ๑๓             
- เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินต่อมหาวิทยาลัย (ค าสั่งแต่งต้ังจาก มก.)  ๒            
- ประชุมคณะกรรมประกันคุณภาพฯ ชี้แจงแนวทาง/การจัดท า SAR เพื่อรับการ
ประเมินโดยคณะกรรมการภายนอก 

๑๗             

งานประกันคุณภาพ  ระดับฝ่าย (peer review) 
- แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับฝ่าย  ๑๘            
- แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินระดับฝ่าย  ๒๘            
- จัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR เตรียมรับการตรวจประเมิน  ๒๘      ๒๙          
- ก าหนดส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR พร้อมไฟล์ PDF     ๒๙          
- คณะกรรมการประเมินฝ่าย / รายงานผลประเมินฝ่าย     ๙-๑๑         
- ฝ่ายส่งแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมิน เพื่อจัดท าแผนงานปีต่อไป            ๓๐                 
- ฝ่ายปรับแก้รายงานการประเมิน SAR (เฉพาะฝ่ายที่คณะกรรมการให้ปรับ)          ๓๐                 
งานประกันคุณภาพ  ส านักหอสมุด  
- จัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR เตรียมรับการตรวจประเมิน ๑๓            ๑๓       
- ส่งรายงานการประเมินตนเองส านักหอสมุด ให้คณะกรรมการประจ าส านัก             ๑๓       
- ส่งรายงานการประเมินตนเองส านักหอสมุด ให้คณะกรรมการประเมินฯ          ๑๗      
- รับการประเมินจากคณะกรรมการภายนอก / รับฟังผลการประเมิน         ๔-๕     
- ส่งรายงานการประเมินจากคณะกรรมการภายนอกให้ส านักประกันคุณภาพ             ๕   ๕   
- ปรับแก้รายงานการประเมิน SAR (กรณีคณะกรรมการให้ปรับแก้)             ๕   ๕   
- จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ              ๕      ๓๐  
- ก าหนดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงต่อส านักประกันคุณภาพ             ๓๑ ต.ค. 



๑๖ 

๑.๖ โครงสร้างการบริหารงานของส านักหอสมุด  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายจัดการ 

ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ฝ่ายบริการ 
 

ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

 

ฝ่ายสารสนเทศ 
 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ส านักงานเลขานุการ 

ดร.อารีย์  ธัญกิจจานุกิจ 
นักเอกสารสนเทศ (เชี่ยวชาญ) ระดับ ๙ 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

- รองผู้อ านวยการบริหาร 
- รองผู้อ านวยการทรัพยากรสารสนเทศ 
- รองผู้อ านวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านวิเทศสัมพันธ ์
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านระบบสารสนเทศ 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านห้องสมุดเครือข่าย 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านแผนและประกันคุณภาพ 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ ์

คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด 

ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ 

สาขาเกษตรศาสตร์ 



๑๗ 

โครงสร้างการบริหารงาน 

การบริหารงานของส านักหอสมุดมีผู้อ านวยการส านักหอสมุดเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยมี 
รองผู้อ านวยการ ๓ ฝ่าย ได้แก่ รองผู้อ านวยการบริหาร รองผู้อ านวยการทรัพยากรสารสนเทศและรอง
ผู้อ านวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้ช่วยผู้อ านวยการเพ่ือช่วยด าเนินการเฉพาะด้าน ได้แก่ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการด้านวิเทศสัมพันธ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านห้องสมุดเครือข่าย  ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านระบบ
สารสนเทศ (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ) และได้แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านแผนและประกัน
คุณภาพ และผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓) 

มีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นก ากับดูแลงานในแต่ละฝ่าย ๖ ฝ่าย ได้แก่  หัวหน้าฝ่าย
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายบริการ 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้าส านักงานเลขานุการ  

 
โครงสร้างองค์กร 
(ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑) 
 

  ตามมติ เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๐  และประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ ๒๔ 
เมษายน ๒๕๕๑ ส านักหอสมุดได้ปรับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน การ
บริหารจัดบุคลากร และภาระงาน โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๖ ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายงานหลักของ
ส านักหอสมุด ๕ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่าย
บริการ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีฝ่ายงานสนับสนุนการบริหารอีก ๑ ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ 
โดยมีภารกิจดังนี้ 

๑. ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   

มีหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร 
โสตทัศนวัสดุ  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ วิเคราะห์หมวดหมู่ และลง
รายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดและห้องสมุดสาขา พัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ฉบับเต็ม และประสานงานความร่วมมือกับห้องสมุดคณะและวิทยาเขต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยผู้ใช้ในการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ ดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศพร้อมส าหรับให้บริการ  ตลอดจนประสานความร่วมมือกับ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ 

๒. ฝ่ายบริการ 

มีหน้าที่จัดหาบริการเพ่ือให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้วยการบริการยืม -คืนทรัพยากร
สารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์และหนังสือส ารอง และสิ่งพิมพ์พิเศษต่างๆ การจัดชั้นหนังสือ 
วารสาร และทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ งานทะเบียนสมาชิกผู้ใช้ห้องสมุดเพ่ือการยืม -คืนโดยอัตโนมัติ 
ให้บริการยืมและถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุดภายในและต่างประเทศ บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
บริการฝึกอบรมและปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์แก่บุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านบริการ e-Request บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าและการสืบค้น
ข้อมูลต่างๆ และบริการอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการใช้และการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ   



๑๘ 

๓. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา  

มีหน้าที่จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ บริการยืมคืนสื่อการศึกษา ดูแล จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือ
ใช้ในการจัดประชุม อบรม และการสัมมนา ซ่อมบ ารุงวัสดุและอุปกรณ์การศึกษา ด าเนินงานวัสดุย่อส่วน และ
รับผิดชอบงานถ่ายภาพ ผลิตสื่อ งานนิทรรศการของส านักหอสมุด  และพัฒนางานให้บริการสื่อการศึกษาให้
ทันสมัย เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

๔. ฝ่ายสารสนเทศ    

มีหน้าที่รวบรวมสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทยจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศทาง
การเกษตร ให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรในประเทศ และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศใน
เครือข่าย FAO/AGRIS CARIS ในฐานะศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ (Thai National AGRIS Centre : 
AGRIS) และในฐานะศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (International Information Buffalo Center : 
IBIC) และศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ( Agriculture Knowledge Centre : AGKC) ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้บริการ
ความรู้สาขาทางด้านการเกษตรและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

๕.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มีหน้าที่ดูแลพัฒนาระบบเครือข่ายภายในส านัก บริหารจัดการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย และคอมพิวเตอร์ลูกข่าย พัฒนา /จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการให้บริการและเพ่ือการ
บริหารงานของส านัก บริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิก
ห้องสมุด ให้บริการตอบค าถามและให้ค าปรึกษา (Help Desk) ในด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์ส านัก และฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากรห้องสมุด 

๖. ส านักงานเลขานุการ   

มีหน้าที่จัดท าบัญชี-การเงิน งานคลังและพัสดุ งานบริหารและธุรการ งานสารบรรณ รับ-ส่ง
เอกสาร จัดประชุม งานการเจ้าหน้าที่ ด าเนินงานเกี่ยวกับบุคลากร งานบ ารุงรักษา ดูแลอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ และงานด้านนโยบายและแผนของส านักหอสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

๑.๗ รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของส านักหอสมุด  
 

ผู้บริหารส านักหอสมุด 
 

๑. ผู้อ านวยการส านักหอสมุด       ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ  
๒. รองผู้อ านวยการบริหาร       นางนภา เชี่ยวชูวงศ์  
๓. รองผู้อ านวยการทรัพยากรสารสนเทศ      นางละออ รอดมณี  
๔. รองผู้อ านวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ     นายปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ  
๕. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านวิเทศสัมพันธ์      นางสหัทยา คล้ายหาญ  
๖. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านห้องสมุดเครือข่าย     น.ส.กิตติยา ขุมทอง  
๗. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านระบบสารสนเทศ     น.ส.ถิรนันท์ ด ารงสอน  
๘. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านแผนและประกันคุณภาพ   น.ส.ธนาภรณ์ ฉิมแพ  
๙. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์  น.ส.วาทินี เขมากโรทัย  
๑๐. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ       นางกาญจนา วสุสิริกุล  
๑๑. หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ     น.ส.สุดารัตน์ รัตนราช  
๑๒. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ      น.ส.ดลนภา แว่วศรี  
๑๓. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา      น.ส.ยุพิน เกียรติสุวิมล  
๑๔. หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ       น.ส.วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล  
๑๕. หัวหน้าฝ่ายบริการ        นางนภาลัย ทองปัน  

 

* ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด 
 

๑. ผู้อ านวยการส านักหอสมุด (ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ)    ประธานกรรมการ  
๒. รองผู้อ านวยการบริหาร (นางนภา เชี่ยวชูวงศ์)    กรรมการ  
๓. รองผู้อ านวยการทรัพยากรสารสนเทศ (นางละออ รอดมณี)   กรรมการ  
๔. รองผู้อ านวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา เลิศพงษ์วิภูษณะ)     กรรมการ  
๕. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา (นางสาวยุพิน เกียรติสุวิมล)   กรรมการ  
๖. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาวดลนภา แว่วศรี)    กรรมการ  
๗. หัวหน้าฝ่ายบริการ (นางนภาลัย ทองปัน)     กรรมการ  
๘. หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ (นางสาววันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล)    กรรมการ  
๙. หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (นางสาวสุดารัตน์ รัตนราช)   กรรมการ  
๑๐. นางสาวประดิษฐา ศิริพันธ์       กรรมการ  
๑๑. รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ (ผู้ช่วยอธิการบดี)    กรรมการ  
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร. วิจารณ์ วิชชุกิจ (คณบดี คณะเกษตร)    กรรมการ  
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งค า (คณบดี คณะมนุษยศาสตร์)   กรรมการ  
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ (คณบดี คณะบริหารธุรกิจ)   กรรมการ  
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร. สิรี ชัยเสรี (คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร)   กรรมการ  
๑๖. ดร.สุรพล ภัทราคร (คณบดี คณะวิทยาศาสตร์)     กรรมการ  
๑๗. นายกิตติ สิมศิริวงษ์ (รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม)   กรรมการ  
๑๘. นายประหยัด สุตเศวต (ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต)    กรรมการ  
๑๙. รองศาสตราจารย์ประดนเดช นีละคุปต์ (ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์)      กรรมการ  
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย น าประเสริฐชัย (รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย) กรรมการ 
๒๑. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ (นางกาญจนา วสุศิริกุล)        เลขานุการ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุด 
 

๑. ผู้อ านวยการส านักหอสมุด    ประธานกรรมการ  
๒. รองผู้อ านวยการบริหาร    รองประธานกรรมการ 
๓. รองผู้อ านวยการทรัพยากรสารสนเทศ   รองประธานกรรมการ 
๔. รองผู้อ านวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ   รองประธานกรรมการ 
๕. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านวิเทศสัมพันธ์   รองประธานกรรมการ 
๖. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านห้องสมุดเครือข่าย  รองประธานกรรมการ 
๗. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านระบบสารสนเทศ   รองประธานกรรมการ 
๘. หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   กรรมการ 
๙. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
๑๐. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา   กรรมการ 
๑๑. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ    กรรมการ 
๑๒. หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ    กรรมการ 
๑๓. หัวหน้าฝ่ายบริการ     กรรมการ 
๑๔. นางเพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์    กรรมการ  
๑๕. นางสาวรุ่งอรุณ ผาสุกสกุล    กรรมการ  
๑๖. นายชาญณรงค์ เผือกพูลผล    กรรมการ 
๑๗. นางสาวไพลิน จิตเจริญ    กรรมการ  
๑๘. นางสาวอริสา เหรียญบุญยงค์    กรรมการ  
๑๙. นางสุพัตรา ริ้วทองชุ่ม    กรรมการ  
๒๐. นางสาวสุราภรณ์ คงผล    กรรมการ  
๒๑. นายวินัย มะหะหมัด     กรรมการ  
๒๒. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ    กรรมการและเลขานุการ  
๒๓. นางสาวรติมาส อ่องรุ่งเรือง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

๑.๘ ผลงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ที่ส านักภาคภูมิใจ  
 

๑. การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

   เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะทรง
เจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงถือเป็นโอกาสส าคัญ ที่นักวิชาการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตความรู้ด้านการเกษตร จะได้ช่วยกันจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้าน
การเกษตรเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาญาณด้านการเกษตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเป็นการ
ด าเนินงานของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามศูนย์ประสานงานสารนิเทศแห่งชาติ สาขา
เกษตรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงาน
ความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย รวมทั้งหน่วยงานด้านการเกษตรต่างๆ และเจ้าของผลงานที่
ยินดีเผยแพร่ผลงานเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยท าการคัดสรรหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเก่ียวข้องกับการ
พัฒนาการเกษตร และการวิจัยค้นคว้าทางการเกษตรตามแนวพระราชด าริ หลักการทรงงานและการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และหนังสือที่เก่ียวข้องกับ
การเกษตร เพื่อรวบรวมให้เป็นคลังความรู้สนับสนุนการเรียน การสอน ของมูลนิธิพระดาบสในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และเป็นสื่อความรู้ให้กับสาขาวิชาเกษตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งเกษตรกร และผู้สนใจ
ทั่วไป ทั้งนี้ ได้ท าการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรและน าออกให้บริการแล้ว จ านวน ๙๙ เล่ม 
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  และ ก าลังด าเนินการผลิตเพ่ิมให้ได้จ านวน ๙๙๙ เล่ม ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔ 

การใช้เทคโนโลยีในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้าน
การเกษตร ใน ๒ รูปแบบ 

๑. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง (๓  D) ในรูปแบบดีวีดี  เพ่ือใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีที่ไม่มี
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
๒. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง (๓  D) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตที่ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th 

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/


๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

วิธีการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

การให้บริการรูปแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นแสดงหนังสือ  
ให้คลิกเลือกหนังสือที่ต้องการ 

สืบค้นหนังสือ 

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/


๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

 

๒.๑ ความร่วมมือกับส านักบรรณาสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ส านักหอสมุดได้ท าข้อตกลงร่วมมือกับส านักบรรณาสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์ โดยมีความตกลง ๔ ด้าน ดังนี้ 
๑. บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide  
๒. บริการยืมระหว่างห้องสมุด  
๓. การแลกเปลี่ยนดรรชนีวารสาร   
๔. โปรแกรมสอนการรู้สารสนเทศ   

 

สารบัญ 

พลิกหน้าย้อนกลับ พลิกหน้าถัดไป 

รายละเอียดเมนู 

เลื่อนหน้า 

แสดงภาพขนาดเล็ก 

เปิด-ปิด เสียง 

ขยายขนาดใหญ่ 



๒๕ 

๒.๒ ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินงานโครงการ            
ส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส านักหอสมุด ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้
จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย โดยมีความเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
ส่งเสริมการอ่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระทศวรรษแห่ง
การอ่าน (พ.ศ. ๒๕๕๒ -๒๕๖๑) โดยความร่วมมือดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสรรสร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน และส่งเสริมให้
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์กรุงเทพฯ 

 
๒.๓ ความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ความ
ร่วมมือใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้มีการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ส านักหอสมุด  กรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงค์ที่จะให้บุคลากร
ของกรมพัฒนาที่ดิน เข้าใช้บริการของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งบริการยืมหนังสือ และ
บริการสืบค้นสารสนเทศเพ่ือการวิจัย โดยยินดีจะให้ความสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ส านักหอสมุด
พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือสารสนเทศด้านการเกษตร และ
ยินดีให้ความร่วมมือในการพัฒนาและบริการสารสนเทศด้านการเกษตรร่วมกัน โดยจะคิดค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการในอัตราพิเศษในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือในกรณีที่กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้บริการส าหรับบุคลากร จ านวนตั้งแต่ ๑๐๐ คนข้ึนไป การให้บริการ ประกอบด้วย การบริการ
ยืมคืนหนังสือ  ๒บริการสืบค้นฐานข้อมูล การบริการ Ag-eRequest การบริการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล  

มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการห้องสมุดเพ่ือสนับสนุนการวิจัยด้านการเกษตรระหว่าง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

 

 
 
 



๒๖ 

๒.๔ ภาคีความร่วมมือการพัฒนาสารสนเทศเกษตรและความร่วมมือด้านการพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศด้านการเกษตร 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงาน
สารนิเทศแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ และเป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความส าคัญ ใน
การพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศการเกษตร จึงได้สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสารสนเทศ
เกษตร กับ ๑๗ หน่วยงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสภาคณบดีสาขาการเกษตร สมาคมสภา
วิชาการอุตสาหกรรมเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีพิธีลงนามความร่วมมือในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓  งานความร่วมมือ
ที่จะด าเนินการร่วมกัน ประกอบด้วย  

๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย เพื่อรวบรวมสารสนเทศงานวิจัยด้าน
การเกษตรของประเทศไทย ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร
ของประเทศ และการเผยแพร่ผลงานให้ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ  

๒. โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย เพื่อสร้างฐานความรู้เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นคลังความรู้สนับสนุนการเรียน การสอน ของ
โครงการพระดาบส และสาขาวิชาเกษตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ และเป็นศูนย์การให้บริการ
ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และผู้สนทั่วไป โดยรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรของ
ประเทศไทยและเอกสารความรู้ตลอดจนกรณีศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการ
บันทึกไว้แล้วในสื่อทุกประเภท ทั้งเอกสาร หนังสือ ภาพ และเสียง ด าเนินงานในลักษณะเครือข่าย
ความร่วมมือกับเจ้าของผลงาน และหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้องค์ความรู้ด้านการเกษตร ได้รับ
การเก็บรักษาและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร และประชาชนชาวไทย 

 
 
๓. โครงการสร้างขุมก าลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้

พลังงานในอาคาร Building Energy Award of Thailand; BEAT ๒๐๑๐ 
 

  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น ๑ ใน ๑๙ อาคารที่เข้าร่วมแข่งขันภายใต้
โครงการสร้างขุมก าลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานฯ ซึ่งจัดขึ้นโดย ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) กระทรวงพลังงาน  โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นผู้ด าเนินการ  โดย
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จาก กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ประกอบด้วย การ
ปรับปรุงอาคารบางส่วน  และการพัฒนานิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์
พลังงาน เป็นจ านวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท แบ่งออกเป็น  ๑. แผนงานปรับปรุงอาคารและระบบตาม
มาตรการที่มีศักยภาพ จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน ๑๔ ,๑๕๗ ,๐๐๐ .- บาท  ๒. แผนงานการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน  ๘๔๓,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการรวม ๑ ปี ๕ 
เดือน (เมษายน ๒๕๕๓ – สิงหาคม ๒๕๕๔)   
  
 
 
 
 
การปรับปรุงอาคารและระบบตามมาตรการที่มีศักยภาพ 



๒๗ 

 

  
 

 
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
 

           
 
 
 
ค าขวัญอนุรักษ์พลังงาน 

ค าขวัญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  “รักโลก รักชาติ รักเกษตรศาสตร์ รักษ์พลังงาน” 
ค าขวัญส านักหอสมุด   “หอสมุด รู้ใช้ รู้คุณค่า รู้รักษาพลังงาน” 

 
ตัวสัญลักษณ์อนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 
 
 

http://kulc.lib.ku.ac.th/beat๒๐๑๐/  

 
มุมความรู้อนุรักษ์พลังงาน 

 

น้อง KU-Boy 

http://kulc.lib.ku.ac.th/beat2010/
http://kulc.lib.ku.ac.th/beat2010/


๒๘ 

๑.๙ ข้อมูลสถิติ   
 

 ๑.๙.๑ งบประมาณ   
 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

งบประมาณ        ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

แผ่นดิน ๓๓,๑๓๐,๔๓๘.๖๐ ๓๓,๑๓๐,๔๓๘.๖๐ - ๓๓,๔๑๓,๓๓๒.๘๔ ๓๓,๔๑๓,๓๓๒.๘๔ - ๒๓,๔๔๔,๖๐๐.๐๐ ๒๓,๔๔๔,๖๐๐.๐๐ - 
เงินรายได้ ๔๖,๖๖๘,๖๖๘,๐๑ ๓๖,๐๒๒,๔๔๑.๔๙ ๑๐,๖๔๖,๒๒๖.๕๒ ๙๔,๒๖๑,๕๑๗.๒๗ ๘๒,๙๔๑,๐๔๐.๑๗ ๑๑,๓๒๐,๔๗๗.๑๐ ๖๐,๕๔๒,๑๒๙.๐๑ ๕๔,๓๐๓,๘๕๕.๖๗ ๖,๒๓๘,๒๗๓.๓๔ 

รวม ๗๙,๗๙๙,๑๐๖.๖๑ ๖๙,๑๕๒,๘๘๐.๐๙ ๑๐,๖๔๖,๒๒๖.๕๒ ๑๒๗,๖๗๔,๘๕๐.๑๑ ๑๑๖,๓๕๔,๓๗๓.๐๑ ๑๑,๓๒๐,๔๗๗.๑๐ ๘๓,๙๘๖,๗๒๙.๐๑ ๗๗,๗๔๘,๔๕๕.๖๗ ๖,๒๓๘,๒๗๓.๓๔ 

 

-
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000

100,000,000
120,000,000
140,000,000

จ านวนเงิน

 (บาท)

รายรับ รายจา่ย คงเหลือ

ประเภท

รายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือประจ าปี

งบประมาณ 2551

งบประมาณ 2552

งบประมาณ 2553

 



๒๙ 

 

 แผนกลยุทธ์การเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้) ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 
แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 

๑. เงินสนับสนุนจาก งปม.แผ่นดิน ๒๓,๔๔๔,๖๐๐.๐๐ ๑. งบบุคลากร ๒๐,๘๗๙,๖๔๘.๙๗ 
๒. ค่าบ ารุงการศึกษา ๔๖,๕๖๑,๒๘๑.๗๙ ๒. งบด าเนินงาน ๕๐,๘๖๑,๗๘๖.๕๘ 
๓. รายได้จากการด าเนินงาน ๓,๖๘๐,๖๖๑.๘๘ ๓. งบลงทุน ๖,๐๐๗,๐๒๐.๑๒ 
๔. เงินรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก ๔๒,๙๗๖.๓๕ ๔. งบอุดหนุน  
๕. เงินรับบริจาค ๑๑๘,๖๒๐.๐๐ ๕. งบอ่ืนๆ  
๖. เงินอุดหนุน / รายได้อ่ืน ๆ ๑๐,๑๓๘,๕๘๘.๙๙   
รวมประมาณการรายรับ (บาท) ๘๓,๙๘๖,๗๒๙.๐๑ รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) ๗๗,๗๔๘,๔๕๕.๖๗ 

 
 
  แผนกลยุทธ์การเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (งบประมาณแผ่นดิน) ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

รายรับ (บาท)  รายจ่าย (บาท) 
แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 

๑. เงินสนับสนุนจาก งปม.แผ่นดิน ๒๓,๔๔๔,๖๐๐.๐๐ ๑. งบบุคลากร ๑๖,๐๗๙,๒๐๐.๐๐ 
๒.   ๒. งบด าเนินงาน ๗,๓๖๕,๔๐๐.๐๐ 
๓.  ๓. งบลงทุน  
๔.  ๔. งบอุดหนุน  
๕.   ๕. งบอ่ืนๆ  

รวมประมาณการรายรับ (บาท) ๒๓,๔๔๔,๖๐๐.๐๐ รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) ๒๓,๔๔๔,๖๐๐.๐๐ 



๓๐ 

 
 แผนกลยุทธ์การเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (งบประมาณแผ่นดิน) ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 
แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 

๑. ค่าบ ารุงการศึกษา ๔๖,๕๖๑,๒๘๑.๗๙ ๑. งบบุคลากร ๔,๘๐๐,๔๔๘.๙๗ 
๒. รายได้จากการด าเนินงาน ๓,๖๘๐,๖๖๑.๘๘ ๒. งบด าเนินงาน ๔๓,๔๙๖,๓๘๖.๕๘ 
๓. เงินรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก ๔๒,๙๗๖.๓๕ ๓. งบลงทุน ๖,๐๐๗,๐๒๐.๑๒ 
๔. เงินรับบริจาค ๑๑๘,๖๒๐.๐๐- ๔. งบอุดหนุน - 
๕. เงินอุดหนุน / รายได้อ่ืน ๆ ๑๐,๑๓๘,๕๘๘.๙๙ ๕. งบอ่ืนๆ - 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) ๖๐,๕๔๒,๑๒๙.๐๑ รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) ๕๔,๓๐๓,๘๕๕.๖๗ 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

1

2

3

 

งบด าเนินการ ๖๕.๔๒% 

งบบุคลากร ๒๖.๘๖% งบลงทุน ๗.๗๓% 



๓๑ 

๑.๙.๒ จ านวนบุคลากร 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ข้อมูลเปรียบเทียบ ๓ ปี

ย้อนหลัง) 
 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๑.  ข้าราชการ ๔๘ ๔๗ ๔๕ 
๒.  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ๒๓ ๒๕ ๒๘ 
๓.  พนักงานราชการ ๒ ๒ ๑ 
๔.  ลูกจ้างประจ า ๘ ๗ ๗ 
๕.  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ๒๑ ๓๓ ๔๕ 
๖.  ลูกจ้างช่ัวคราว ๓๐ ๑๗ ๓ 
๗.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) ๑๓๒ ๑๓๑ ๑๒๙ 
๘.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท ตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป - - - 
๙. รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) ๑๓๒ ๑๓๑ ๑๒๙ 
หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังนี ้

- ๙ - ๑๒ เดือน คิดเป็น ๑ คน 
- ๖ เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๙ เดือน คิดเป็น ๐.๕ คน 
- น้อยกว่า ๖ เดือนไม่สามารถน ามานับได้ 
 
 

 ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานที่ก าหนด แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
และคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ข้อมูลเปรียบเทียบ ๓ ปีย้อนหลัง) 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากรไม่รวมลา  บุคลากรที่ลา บุคลากรทั้งหมดรวมลา 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
-  แรงงาน - - - - - - - - - 
-  ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ - - - - - - - - - 
-  ช านาญการ ๖ ๖ ๖ ๙ - - - ๖ ๖ ๙ 
-  ช านาญการ ๗ - - - - - - - - - 
-  ช านาญการ ๘ ๑๑ ๑๑ ๑๒ - - - ๑๑ ๑๑ ๑๒ 
-  เชี่ยวชาญ ๙ ๑ ๑ ๑ - - - ๑ ๑ ๑ 
-  เชี่ยวชาญพิเศษ ๑๐ - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด ๑๘ ๑๘ ๑๙ - - - ๑๘ ๑๘ ๑๙ 
คุณวุฒิการศึกษา          

-  ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ๔๒ ๔๐ ๓๔ - - - ๔๒ ๔๐ ๓๔ 
-  ระดับปริญญาตรี ๔๙ ๔๙ ๕๐ - - - ๔๙ ๔๙ ๕๐ 



๓๒ 

ต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากรไม่รวมลา  บุคลากรที่ลา บุคลากรทั้งหมดรวมลา 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

-  ระดับปริญญาโท ๔๑ ๔๑ ๔๒ - - - ๔๑ ๔๑ ๔๒ 
-  ระดับปริญญาเอก - ๑ ๑ - - - - ๑ ๑ 

รวมท้ังหมด ๑๓๒ ๑๓๑ ๑๒๗ - - - ๑๓๒ ๑๓๑ ๑๒๗ 

๑.๑๐ ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย  
  

ส านักหอสมุด มีอาคาร ๒ หลัง คือ  
๑. อาคารช่วงเกษตรศิลปการ 
๒. อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 

 

อาคารช่วงเกษตรศิลปการ  
พ้ืนที่ทั้งหมดของอาคารช่วงเกษตรศิลปการ ๖ ,๘๔๒.๘๙ ตารางเมตร 
ประกอบด้วย 

พ้ืนที่ใช้สอยรวม     ๔,๔๗๕.๙๕ ตารางเมตร 
พ้ืนที่ทางเดิน/ระเบียงรวม    ๒,๓๖๖.๙๔ ตารางเมตร 
   

เป็นอาคาร ๓ ชั้น แบ่งเป็น 
ชั้น ๑  เป็นบริเวณส านักงานฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และพ้ืนที่ให้บริการ  
ชั้น ๒  เป็นบริเวณส านักงานฝ่ายบริการ และพ้ืนที่ให้บริการ   
ชั้น ๓  เป็นบริเวณส านักงานฝ่ายบริการ และพ้ืนที่ให้บริการ   

 

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   
พ้ืนที่ทั้งหมดของอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ๑๖,๐๘๕ ตารางเมตร 
ประกอบด้วย 

พ้ืนที่ใช้สอยรวม     ๑๔,๐๘๕ ตารางเมตร 
พ้ืนที่ทางเดิน/ระเบียงรวม      ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
  

เป็นอาคาร ๕ ชั้น แบ่งเป็น 
ชั้น ๑ บริเวณส านักงานฝ่ายบริการ และพ้ืนที่ให้บริการ 
ชั้น ๒  บริเวณส านักงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา และพ้ืนที่ให้บริการ 
ชั้น ๓  บริเวณส านักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 

และพ้ืนที่ให้บริการ  
ชั้น ๔  บริเวณส านักงานเลขานุการ ห้องท างานคณะผู้บริหาร และพ้ืนที่ให้บริการ 
ชั้น ๕  ห้องประชุม พื้นท่ีให้บริการ และที่ท าการศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย  พัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 



๓๓ 

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ: ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ  

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ เป็นอาคารหลังใหม่ของส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระราชทานชื่ออาคารจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นการให้บริการในรูปแบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ในชื่อ “ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” (Kasetsart University 
Learning Center – KULC)  

  อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๕ ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอย 
๑๔,๐๘๕ ตารางเมตร  เริ่มต้นการออกแบบอาคารเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ งบประมาณค่าออกแบบ 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เริ่มด าเนินการก่อสร้าง และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อการก่อสร้าง
แล้วเสร็จจึงได้จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประกอบอาคารการวางระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้า การจัดวาง
พ้ืนที่ในการให้บริการและการสร้างลักษณะกายภาพอ่ืนๆ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีการเปิดอาคารการเรียนรู้ ส านักหอสมุด เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙  เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างข้ึนเพื่อเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Library) ที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้และการแสวงหาข้อมูลในยุคดิจิทัลได้อย่างมีศักยภาพ 
 

ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ประตูสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย  

ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประตูสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการ
วิจัย (Kasetsart University Learning Center - KULC : Gateway to Academic and Research 
Excellence)  เป็นอาคารซึ่งมี ๕ ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอย ๑๔,๐๘๕ ตารางเมตร ชั้น ๑-๔ เป็นส่วนของการ
ให้บริการ กล่าวได้ว่าเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งด้านความทันสมัย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและลักษณะกายภาพ มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายสาขาวิชา 
ประกอบด้วย ฐานข้อมูลต่างๆ ซึ่งได้แก่  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น และฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเอง มีระบบเครือข่ายใช้สายพื้นฐานความเร็ว ๑๐๐/๑๐๐๐ เม็กกะบิต
ต่อวินาที และระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) ซึ่งอ านวยความสะดวกครอบคลุมพื้นที่ใน
การเข้าใช้เครือข่ายได้อย่างกว้างขวางตามอัธยาศัย มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้บริการทั้ง
ส่วนของอินเตอร์เน็ต มัลติมิเดีย และการสืบค้นฐานข้อมูล นอกจากนี้ได้ส่งเสริมการใช้ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การจัดฝึกอบรมนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ จัดตั้งกลุ่ม searching supporter 
เพ่ือให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  บนพื้นที่กว้างขวางของชั้น ๑-๕ ยังมีการให้บริการที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ จุดบริการ
อินเตอร์เน็ต ใช้การจองเครื่องผ่านระบบ มีมุมนั่งสบาย และหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารที่ให้ความรู้
ความบันเทิงส าหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลายอารมณ์ มีการให้บริการมัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบ การ



๓๔ 

ให้บริการความรู้คู่บันเทิง (Edutainment) บริการ Video on Demand บริการห้องดูทีวี ห้องฝึกภาษา 
บริการให้ยืมสื่อโสตทัศนวัสดุ  นอกจากนี้มีส่วนของศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร (AGKC-Agriculture 
Knowledge Center) ซึ่งมีข้อมูลด้านการเกษตรทั้งสิ่งพิมพ์สื่อ และฐานข้อมูล มีห้องศึกษากลุ่มและห้อง
ศึกษาเดี่ยว   
 
 
การเป็นแหล่งข้อมูลด้านการเกษตรที่สมบูรณ์ของประเทศ 

  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแหล่งที่รวบรวมและสะสมองค์ความรู้
ด้านการเกษตรมาเป็นเวลากว่า ๓๐  ปี ในฐานะของศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ และ
ฐานะศูนย์เครือข่ายสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ ( AGRIS) ขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติในนามของศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ และยังมีบทบาทในฐานะเป็นศูนย์สนเทศ
ทางกระบือนานาชาติ ( IBIC) ที่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาการให้บริการในรูปแบบใหม่
ที่ได้มีการน าแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือขยาย
ความสามารถในการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรและผสมผสานกับการจัดสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่
ให้บริการให้เป็นห้องสมุดด้านการเกษตรที่มีชีวิตและเป็นศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้าน
การเกษตรส าหรับนิสิต อาจารย์ นักวิจัยบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป 
และสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยในสาขาด้านการเกษตรซึ่งเป็นสาขาท่ีเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมีความส าคัญอย่างของประเทศไทยภายในนามของศูนย์ความรู้ด้าน
การเกษตร (AGKC)  
 
 
ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ (Thai National AGRIS Centre) 
(http://thaiagris.lib.ku.ac.th/) 
 

 
 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  และส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการ
ประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ท าหน้าที่เป็น  ศูนย์สนเทศทาง
การเกษตรแห่งชาติ ( Thai National AGRIS Centre) เมื่อวันที่ ๑๓  มีนาคม  ๒๕๒๓  
(http://thaiagris.lib.ku.ac.th/) 

 
 

http://thaiagris.lib.ku.ac.th/


๓๕ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นแหล่งสารสนเทศทางด้านการเกษตรของประเทศไทย  โดยรวบรวมสารสนเทศด้าน

การเกษตรและสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรที่ผลิตหรือตีพิมพ์ในประเทศไทยให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งนี้รวมถึงเอกสารด้านการเกษตรของประเทศไทยที่ผลิตหรือตีพิมพ์ในต่างประเทศ เพื่อ
จัดท าฐานข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศไทย  สร้างเอกสารดิจิตอล และให้บริการอย่างเป็น
ระบบ  

๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทยกับต่างประเทศในระบบเครือข่าย
ความร่วมมือสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ (AGRIS-International Information System 
for the Agricultural Sciences and Technology) เพ่ือให้สารสนเทศด้านการเกษตรของ
ประเทศไทยได้รับการอ้างอิงและใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับนานาชาติ  และ
เพ่ือให้บุคลากรในวงการเกษตรของประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศด้านการเกษตร 

๓. สร้างเครือข่ายสารสนเทศด้านการเกษตรภายในประเทศ โดยประสานความร่วมมือในการพัฒนา
สารสนเทศร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ  

๔. เพ่ือสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ โดยได้จัดให้มีการ
ฝึกอบรมการใช้สารสนเทศด้านการเกษตรให้กับอาจารย์ นักวิจัยและผู้ใช้ที่สนใจ  รวมทั้งให้การ
สนับสนุนและให้ค าปรึกษาในการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตรแก่หน่วยงานต่างๆ  

 
 

ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (International Buffalo Information Center : IBIC) 
(http://ibic.lib.ku.ac.th) 

 

 
 

ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ  (IBIC) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔  
(ค.ศ. ๑๙๘๑ ) ภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์พัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศ ( IDRC) และองค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) (http://ibic.lib.ku.ac.th) 

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือเป็นแหล่งสารสนเทศด้านกระบือ ในระดับนานาชาติ โดยรวบรวมสารสนเทศทางกระบือจาก

แหล่งต่างๆทั่วโลก เพื่อจัดท าฐานข้อมูล สร้างเอกสารดิจิตอล และให้บริการอย่างเป็นระบบ  
๒. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และกระจายสารสนเทศในระหว่างผู้ใช้สารสนเทศด้านกระบือ 

ทั้งใน และต่างประเทศ  
 
 

http://ibic.lib.ku.ac.th/
http://ibic.lib.ku.ac.th/


๓๖ 

 
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (Kasetsart University Agriculture 
Knowledge Centre: AGKC) (http://agkc.lib.ku.ac.th/agkc/) 

 

 
 

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐  ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตร
แห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยน า
แนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการน า
แนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้าน
การเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการ
สารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม   

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐  ปี และเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๐ ชันษา 
๒. เพ่ือพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของผู้ใช้ทุกกลุ่มท้ัง

อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ ตลอดจนเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 
๓. เพ่ือเป็นศูนย์รวมและเป็นศูนย์บริการหนังสือและสื่อความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย 
๔. เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการความรู้ด้านการเกษตร เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Research University) 
๕. ขยายศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการเกษตรใน

ระดับชาติ และขยายเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ 
๖. เพ่ือเป็นพื้นที่น าร่องในการทดลองประยุกต์ใช้แนวคิดแบบใหม่ๆในการให้บริการ เช่น การ

ประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการจัดการความรู้และการบริหารจัดการสารสนเทศ ผนวกกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗.  เพื่อเป็นหน่วยบริการต้นแบบ ในการทดลองใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศใหม่ๆ เช่นระบบ
ห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัส และระบบห้องสมุดดิจิตอล 

 

http://agkc.lib.ku.ac.th/agkc/


๓๗ 

บทท่ี ๒   
การรายงานผลการด าเนินงาน 

๒.๑  สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 
  

การด าเนินงานด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด  มีหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ 

ได้แก่ หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ  ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทั้งโดยการซื้อ การขอบริจาคและ
แลกเปลี่ยนจากหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ วิเคราะห์แนวโน้มทางการศึกษาและความต้องการของผู้ใช้เพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริ
กันฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ (AACR ๒) ก าหนดหัวเรื่อง และวิเคราะห์หมวดหมู่ตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
รับผิดชอบบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพคงทนถาวรเหมาะสมกับการให้บริการ  และจัดท า
ดรรชนีวารสาร จัดท าวิทยานิพนธ์ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์  บันทึกข้อมูลบรรณานุกรมที่สมบูรณ์ลงฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือออกให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผลการด าเนินงานการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศดังนี้ 

 
แผนงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

 
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้วยการจัดซื้อ การรับบริจาค และแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ
และต่างประเทศ โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร การเรียน การสอน และการวิจัย 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของอาจารย์ นิสิต บุคลากรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสังคม โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ) ใช้งบประมาณแผ่นดิน ๓ ,๑๔๒,๓๐๐ บาท และ
งบประมาณรายได้ ๒๒ ,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๕ ,๖๔๒,๓๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ในการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามประเภทต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

ตาราง งบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

การจัดสรรงบประมาณงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 งบประมาณรายได้         ๒๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐   

 งบประมาณแผ่นดิน       ๓,๑๔๒,๓๐๐.๐๐  

 หมวดค่าวัสดุ    ๒๕,๖๔๒,๓๐๐.๐๐  

 รายละเอียดของการด าเนินงาน   

 หมวดค่าวัสดุ     ๒๕,๖๔๒,๓๐๐.๐๐  

      -   วารสาร                                                     ๙,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ 

              วารสารภาษาต่างประเทศ  ๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 

              วารสารภาษาไทย  ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 

              หนังสือพิมพ ์  ๘๐,๐๐๐.๐๐ 

      -   หนังสือ                                                           ๖,๐๔๓,๔๐๐.๐๐ 

              หนังสือภาษาต่างประเทศ  ๕,๐๔๓,๔๐๐.๐๐ 

              หนังสือภาษาไทย  ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

      -   สื่ออิเล็กทรอนิกส ์                                          ๑๐,๐๔๘,๙๐๐.๐๐ 

      -   โสตทัศนวัสด ุ                                                      ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 หมวดค่าใช้สอย         ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  

      -   ค่าซ่อมหนังสือ            ๗๐,๐๐๐.๐๐ 

      -   ค่าเย็บเล่มวารสาร          ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 

ตาราง การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๕๓  
ทรัพยากรสารสนเทศ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

วารสาร 
   วารสารต่างประเทศ 
   วารสารภาษาไทย 

๗,๐๔๒,๒๒๕.๓๔ 
๗,๘๐๖,๐๖๔.๘๔ 

๑๒๒,๙๗๖.๕๐ 

 

   หนังสือพิมพ ์ ๑๑๓,๑๘๔.๐๐  
หนังสือ 
  หนังสือภาษาต่างประเทศ 
  หนังสือภาษาไทย 

๖,๐๔๓,๔๐๐.๐๐ 
๕,๐๔๓,๔๐๐.๐๐ 

๙๘๗,๐๖๕.๐๐ 

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘,๑๒๖,๖๔๗.๑๕ รวม Subject Backfile Collection Online 
๑,๒๖๒,๕๒๓.๐๐ บาท 

โสตทัศนวัสดุ ๔๖๙,๘๘๕.๑๕  
รวม ๒๑,๖๘๒,๑๕๗.๖๔  

 



๓๙ 

 
แผนภูมิแสดงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

 

วารสาร

หนังสือ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

โสตทศันวัสดุ

 
 
ตาราง เปรียบเทียบงบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 
 

 
งบประมาณ 

ทรัพยากรสารสนเทศ 
หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ ส่ือ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
รวม 

๒๕๕๑ ๔,๘๘๗,๙๐๐.๐๐ ๑๐,๒๕๘,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๘๕๓,๙๐๐.๐๐ 
๒๕๕๒ ๔,๘๒๐,๐๐๑.๓๕ ๘,๖๖๔,๔๑๕.๘๓ ๔๖๙,๒๖๙.๙๙ ๗,๕๖๐,๐๐๖.๒๗ ๒๑,๖๓๐,๒๗๙.๔๔ 
๒๕๕๓ ๖,๐๔๓,๔๐๐.๐๐ ๗,๐๔๒,๒๒๕.๓๔ ๔๖๙,๘๘๕.๑๕ ๘,๑๒๖,๖๔๗.๑๕ ๒๑,๖๘๒,๑๕๗.๖๔ 

 
 
กราฟเปรียบเทียบงบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 
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งบประมาณ 



๔๐ 

ตาราง การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
 

ทรัพยากรสารสนเทศ หน่วย ซื้อ บริจาคและ 
แลกเปลี่ยน 

รวม 

หนังสือภาษาไทย รายการ/เล่ม ๒,๙๔๖/๔,๙๐๗ ๖๒๙/๘๑๕ ๓,๕๗๕/
๕,๗๒๒ 

หนังสือภาษาต่างประเทศ รายการ/เล่ม ๒,๐๙๓/๒,๑๒๗ ๕๙๓/๕๙๗ ๒,๖๘๖/
๒,๗๒๔ 

วารสารภาษาไทย รายการ ๑๔๖ ๓๐๔ ๔๕๐ 
วารสารภาษาต่างประเทศ รายการ ๑๘๖ ๙๗ ๒๘๓ 
หนังสือพิมพ์ รายการ ๑๘ ๔ ๒๒ 
โสตทัศนวัสดุ รายการ/แผ่น ๗๔๓/๑,๓๑๔ ๑๕๕/๒๕๔ ๘๙๘/๑,๕๖๘ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายการ ๒๔ - ๒๔ 

 
แผนงานการด าเนินงานเชิงรุกเพื่อพัฒนาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ทันกับความต้องการและทันสมัย 

ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มีการด าเนินงานเชิงรุกเพ่ือพัฒนาการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ให้ทันกับความต้องการและทันสมัย โดยด าเนินการจัดหาทรัพยากร / ส ารวจตลาดหนังสือ 
จากแหล่งต่างๆ รวม ๕ แห่ง จ านวน ๗๑๘ รายการ ๙๕๕ เล่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ    จ านวน ๑๕๗ รายการ ๑๗๗  เล่ม  
๒. งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ    จ านวน ๑๕๖  รายการ ๑๘๐ เล่ม  
๓. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จ านวน ๑๕๗  รายการ ๓๒๓ เล่ม  
๔. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ      จ านวน ๑๕๙  รายการ ๒๗๕ เล่ม 
๕. ร้านนายอินทร์ ๒ ครั้ง    จ านวน   ๘๙ รายการ ๑๑๘ เล่ม 

 
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
  ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด ให้บริการวิชาการแก่สังคม ในปีการศึกษา ๒๕๕๓  
โดยมีการจัดท า CIP (Cataloguing in Publication) คือ การก าหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรม เลขหมู่หนังสือ 
หัวเรื่อง ในหนังสือก่อนการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ให้แก่ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๕  ชื่อเรื่อง และ
ฝึกงานนิสิตและบุคลากรด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ๕ แห่ง จ านวน ๗ คน ได้แก่  

๑. นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     ๓ คน  
๒. นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา       ๑ คน  
๓. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ๑ คน  
๔. บรรณารักษ์ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๑ คน  
๕. บรรณารักษ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ๑ คน  
 

โครงการส ารวจความต้องการของอาจารย์และนักวิจัย เพื่อเสนอแนะหนังสือประกอบการเรียนการสอนและการ
วิจัยตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม “เสนอแนะหนังสือประกอบการเรียนการสอน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ” ภายใต้โครงการส ารวจความต้องการของอาจารย์และนักวิจัย เพ่ือเสนอแนะหนังสือ



๔๑ 

ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของส านักหอสมุด/เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผ่นพับโฆษณาไปตามคณะ และส่ง
อีเมลล์ให้อาจารย์ตามภาควิชาเป็นรายบุคคลเพื่อให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกหนังสือ ต ารา เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒-ธันวาคม ๒๕๕๓  มี
อาจารย์เสนอแนะประกอบการเรียนการสอนผ่านทางเว็บไซต์ จ านวน ๑๑๔  คน เสนอแนะหนังสือ
ภาษาต่างประเทศจ านวน ๑,๘๐๙ รายการ ส านักหอสมุดคัดเลือกและจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศจ านวน ๕๖๖  
รายการ หนังสือภาษาไทยจ านวน ๔๒๘  รายการ   

 
โครงการสัปดาห์หนังสือวิชาการ 
  ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม “โครงการจัดแสดงหนังสือวิชาการ ประจ าปี 
๒๕๕๓” เป็นกิจกรรมหลักอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต มีส่วนร่วมในการพิจารณา
คัดเลือกหนังสือวิชาการท่ีสอดคล้องกับการเรียน การสอน และการวิจัย เข้าห้องสมุด เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน และเพ่ือเป็นการเลือกซื้อหนังสือในราคายุติธรรม จากส านักพิมพ์ต่างๆ โดยตรง ในปีการศึกษาใหม่นี้ได้จัด
งานแสดงหนังสือวิชาการในระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๕ มกราคม ๒๕๕๓  มีผู้เข้าร่วมงาน ๕๑๘ คน ผู้มีส่วนร่วมใน
คัดเลือกหนังสือจ านวน ๒๓๖ คน เสนอแนะหนังสือประกอบการเรียนการสอนเข้าหอสมุด จ านวน ๑,๔๒๔  รายการ 
๑,๕๗๔  เล่ม  เป็นหนังสือภาษาไทยจ านวน ๒๕๐ รายการ ๔๐๐ เล่ม และหนังสือภาษาต่างประเทศจ านวน 
๑,๑๗๔ รายการ/เล่ม 

 
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (OPAC 
one stop searching) ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ส านักหอสมุดมีการจัดซื้อหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ในลักษณะการซื้อขาดจากส านักพิมพ์ Elsevier ใน ๒ สาขาวิชา คือ Agricultural and 
Biological Sciences และ Environmental Science เป็นจ านวน ๓๘๐ ชื่อเรื่อง ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์
สูงสุดด้วยการสืบค้นข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยการค้นผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศได้ในคราวเดียว (OPAC one stop searching) จึงจัดท าโครงการนี้
ขึ้นโดยสร้างระเบียนบรรณานุกรมส าหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะลงในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อ
การด าเนินงานเสร็จสิ้นผู้ใช้สามารถเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นการส่งเสริมการใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้คุ้มค่ากับราคาที่จัดซื้อมาได้เป็นอย่างดี 

 
โครงการจัดเก็บวารสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 

ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด าเนินงานตามนโยบายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดย
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มี
ความตกลงร่วมกันเพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และ
เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน  ด้วยการแลกเปลี่ยน วารสารของหน่วยงาน ที่สแกนฉบับเต็ม ( Full 
text) โดยวารสารดังกล่าวได้รับอนุญาตจากเจ้าของวารสารแล้ว  ในระยะแรกเป็นการจัดท าดรรชนีจากวารสารของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๔ รายการ ๙๙๐ บทความ และเชื่อมโยงบทความฉบับเต็มในรูป file pdf ไว้ใน
รายการดรรชนี  โดยผู้ใช้ของส านักหอสมุดและห้องสมุดเครือข่าย สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มด้วยการสืบค้น
ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติของส านักหอสมุด มก. โครงการนี้จึงเป็นการประหยัดงบประมาณและเป็นการบริหาร
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   



๔๒ 

การพัฒนาคุณภาพการบริการ 
 
การพัฒนาการบริการ 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการโครงการสร้างขุม
ก าลังบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน ( BEAT ๒๐๑๐ หรือ Building Energy Award of Thailand; BEAT อันเป็น
โครงการที่ต้องการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานจากตัวอย่างจริงของอาคารที่เป็นที่รู้จัก
และสร้างบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานระดับประเทศในระยะยาว ) โดยโครงการนี้ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่าง มิถุนายน ๒๕๕๓- มิถุนายน ๒๕๕๔ 

 

การปรับพื้นที่ส าหรับจัดเก็บหนังสือ ( Zoning) ในพ้ืนที่อาคารช่วงเกษตรศิลปการ เพื่อให้
สอดคล้องกับธรรมชาติของการใช้หนังสือ และการจัดวางชั้นหนังสือให้ตรงกับแสงสว่าง โดยการปรับพื้นที่ชั้น ๑ 
และชั้น ๓ ด้วยการคัดแยกหนังสือที่มีการใช้น้อยไว้ที่ชั้น ๓ และหนังสือที่มีการใช้มากให้จัดเก็บไว้ชั้น ๑ พร้อมกับ
ปรับการจัดวางชั้นหนังสือให้เป็นแนวยาว ให้สอดคล้องกับการปรับแผงไฟฟ้าที่ต้องปรับปรุงใหม่ และใช้ไฟฟ้าเป็น
แบบ sensor ซึ่งจะช่วยให้แสงสว่างในบริเวณชั้นเก็บหนังสือสว่างมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการบริหารจัดการการ
ให้บริการหนังสือท้ัง ๒ ชั้น ให้มีการควบคุมการใช้หนังสือภายในพ้ืนที่ควบคุม และหากผู้ใช้ที่ต้องการยืมออกไปใช้
นอกห้องเก็บ จะต้องผ่านการยืม หรือได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลในแต่ละห้องก่อนการน าหนังสือออก
นอกพ้ืนที่จัดเก็บ ซึ่งจะช่วยลดการสูญหายของหนังสือ ลดการขนย้ายหนังสือระหว่างชั้นทั้งสองอาคาร และลดก าลัง
งานของบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลและจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นในทางอ้อม 

 

พื้นที่ ประเภทสิ่งพิมพ์ 
ชั้น ๑ หนังสือใหม่วิชาการช่วง ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๔ - / ค.ศ. ๒๐๐๑-) 

หนังสืออ้างอิง 
ชั้น ๒ วารสาร 

 วิทยานิพนธ์ ฉบับที่ ๑ 
ชั้น ๓ หนังสือวิชาการท่ีเก่ากว่า ๑๐ ปี (ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๔ / before 

๒๐๐๑) 
หนังสือทั่วไปไม่เน้นวิชาการ (จะย้ายเก็บที่ห้องสิ่งพิมพ์พิเศษ ชั้น 

๑  เมื่อมีการปรับปรุงห้อง Eco- Library แล้วเสร็จ) 
คลังหนังสือ (มีบริการหยิบตัวเล่ม) ได้แก่ วิทยานิพนธ์ ฉบับที่ ๒ 

สิ่งพิมพ์ มก. ผลงานทางวิชาการ มาตรฐาน จุลสาร 
 

ส าหรับการพัฒนาด้านการให้บริการนั้น ส านักหอสมุดได้พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ ทั้งทางด้านกระบวนการ หรือข้ันตอนการให้บริการ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ การขยายขอบเขตการให้บริการ และขยายระยะเวลาการให้บริการ รวมถึงการ
ปรับปรุงเทคนิควิธีการให้บริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับผู้รับบริการในการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

 

บริการยืม-คืนโดยเจ้าหน้าที่   
เนื่องมากจากการประกันคุณภาพ ส านักหอสมุดได้ก าหนดตัวชี้วัดในมิติด้านประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติราชการ คือ ระดับความส าเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ซึ่งในช่วงการด าเนินการในปี



๔๓ 

แรก คือ งบประมาณ ๒๕๕๑ ส านักหอสมุดได้น ามาตรฐานการให้บริการภายในเวลาที่ก าหนดมาใช้เพื่อการลด
ขั้นตอนและประกันให้ผู้รับบริการได้รับการบริการในมาตรฐานเดียวกัน โดยก าหนดการให้บริการยืม-คืนหนังสือ ใช้
เวลา ๑ นาทีต่อรายการ พร้อมติดขั้นตอนการรับบริการให้ผู้ใช้ทราบโดยทั่วกัน                                

 

ส าหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ ส านักหอสมุดได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการให้ยืม
หนังสือต่อเล่ม โดยลดระยะเวลาการให้บริการจากที่เป็นอยู่ภายใน ๖๐ วินาที เป็นภายใน ๕๐ วินาที  ดังแสดงใน
แผนผังที่ ๑ 

 

แผนผังที่ ๑ แสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  กระบวนการให้ยืมหนังสือต่อเล่ม 

                                                                                              
            
 

 

 ใช้เวลา    ๑๕ วินาที                  ๑๕ วินาที                       ๑๐ วินาที                         ๑๐ วินาท ี

สรุป  ช่วงด าเนินการจนแล้วเสร็จ  ๔ ขั้นตอน รวมระยะเวลา ๕๐ วินาที  
 

นอกจากนี้ ส านักหอสมุดยังได้เพ่ิมการก าหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการเพิ่มอีก ๑ บริการ 
คือ บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  (Laptop) จ านวน ๕๐ เครื่อง ซึ่งส านักหอสมุดจัดให้แก่บริการแก่นิสิตและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นต้นมา โดยก าหนดมาตรฐานการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ภายในเวลา ๒ นาที (๑๒๐ วินาที) และแสดงขั้นตอนการรับบริการให้ผู้ใช้ทราบโดยทั่วกัน  ดังแสดงใน
แผนผังที่ ๒  

 
              

แผนผังที่ ๒  แสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  กระบวนการให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 

                                                                                              
            
 
 

 
ใช้เวลา    ๓๐ วินาที            ๔๐ วินาที                ๓๐ วินาที                                ๒๐ วินาที 

สรุป  ช่วงด าเนินการจนแล้วเสร็จ ๔  ขั้นตอน รวมระยะเวลา ๑๒๐ วินาที  
 

การทวงรายการค้างส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
เป็นบริการแจ้งรายการค้างส่งหนังสือผ่าน Email ไปยังผู้ใช้บริการที่มีรายการค้างส่งทุกวัน เพ่ือ

ช่วยเตือนผู้ใช้ให้ทราบถึงรายการค้างส่งหนังสือได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องจ่ายเงินค่าปรับหนังสือเป็นจ านวนมาก 
 

การขยายเวลาเปิดบริการวันอาทิตย์ ช่วงสอบกลางภาคและสอบปลายภาค (๒๔ ชั่วโมง) ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมมากขึ้นในช่วงใกล้สอบโดยแบ่งระยะเวลาเป็น ๓ ช่วงคือ 

๑. วันอาทิตย์ เปิดบริการทุกวันอาทิตย์ (เวลา ๑๑:๐๐-๑๙:๐๐ น.) 
๒. ช่วงก่อนสอบกลางภาค  ขยายเวลาเปิดบริการ ๒ สัปดาห์  (จันทร์-ศุกร์ เวลา ๒๐:๐๐-๒๔.๐๐ น.) 

เจ้าหน้าที่สแกนบัตรสมาชิก
และตรวจสอบข้อมูลบัตร

สมาชิก 

ด าเนินการยืม 
ด้วยระบบอัตโนมัติ   

 

ผู้ใช้ตรวจสอบและ 
รับหนังสือ 

ประทับตราวันก าหนด
ส่งคืนหนังสือ 

ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มขอ
ใช้บริการในสมุดทะเบียนขอใช้

บริการ 

ด าเนินการยืม 
ด้วยระบบ
อัตโนมัติ   

 

ผู้ใช้บริการรับ Labtop 
พร้อมตรวจสอบความ

ถูกต้อง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/แจ้ง
จ านวนอุปกรณ์ ระเบียบการ

ยืม และก าหนดเวลาคืน 



๔๔ 

๓. ช่วงก่อนสอบปลายภาค ขยายเวลาเปิดบริการ ประมาณ ๔ สัปดาห์ โดยพิจารณาสถิติการใช้จากครั้งที่
ผ่านมา และก าหนดวันเปิดให้บริการที่เหมาะสม 
- เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์  เวลา ๒๐:๐๐-๒๔:๐๐ น. 
- เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ (๒๔ ชั่วโมง) โดยจะเปิดบริการเฉพาะพ้ืนที่นั่งอ่าน ณ อาคาร             

เทพรัตน์วิทยาโชติ บริการนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นจ านวนมาก ในช่วงปีการศึกษาที่ผ่าน
มา มีผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ย ดังนี้ 

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๗ มิถุนายน ๒๕๕๓-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓)  
- วันอาทิตย์    การเข้าใช้บริการเฉลี่ยวันละ ๑,๓๐๒ คน  
- ช่วงขยายเวลาถึง ๒๔:๐๐ น. การเข้าใช้บริการเฉลี่ยวันละ    ๖๗๗ คน  
- ช่วงขยายเวลา ๒๔ ชั่วโมง การเข้าใช้บริการเฉลี่ยวันละ    ๓๑๕ คน  
 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๘ พฤศจิกายน-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔) 
- วันอาทิตย์   การเข้าใช้บริการเฉลี่ยวันละ ๑,๐๑๐ คน  
- ช่วงขยายเวลาถึง ๒๔:๐๐ น. การเข้าใช้บริการเฉลี่ยวันละ    ๔๔๒ คน  
- ช่วงขยายเวลา ๒๔ ชั่วโมง การเข้าใช้บริการเฉลี่ยวันละ    ๒๘๕ คน  

 
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา (Subject Guide)    

รวบรวมรายการหรือแหล่งสารสนเทศ  ในแต่ละสาขาวิชา ๓  ประเภท คือ หนังสือ วารสาร
ออนไลน์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ และเชื่อมโยงไว้บนเว็บไซด์ ส านักหอสมุด  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
ในการเข้าถึงสารสนเทศแต่ละเฉพาะสาขาวิชา  เพ่ือการศึกษาและการวิจัย  โดยครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่มีการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งปัจจุบันส านักหอสมุดได้ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน ๖ สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาบริหารธุรกิจ  (Business Administration)  สาขาสังคมศาสตร์  (Social Sciences) สาขาวิทยาศาสตร์  
(Science) สาขาวิศวกรรมศาสตร์  (Engineering) สาขาสัตวแพทย์  (Veterinary) สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
(Architecture)  และคาดว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ได้ขยายการด าเนินการเพ่ิมข้ึนอีก ๖ สาขาวิชา ได้แก่ สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร  (Industrial Agriculture) สาขาศึกษาศาสตร์ (Education) สาขาเศรษฐศาสตร์  (Economics) 
สาขามนุษยศาสตร์  (Humanities) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ( Sports Sciences) และสาขาเกษตรศาสตร์ 
(Agriculture) 
 

 
 

ที่มา: http://www.lib.ku.ac.th/index.php/services/๔๐๒-subjectguide 



๔๕ 

บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย (KULIB Research Corner)  
เป็นบริการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างส านักหอสมุดและภาควิชาสถิติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยส าหรับนิสิต และ
บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการวิจัยได้โดยสะดวกและเอ้ือต่อ
การท าวิจัยมากยิ่งข้ึน ซึ่งบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย ประกอบด้วย ๕ บริการดังนี้ 

๑. บริการให้ค าปรึกษาด้านสถิติเพ่ือการวิจัย 
๒. บริการให้ค าปรึกษาด้านการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย 
๓. บริการด้านการอ้างอิงและการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (Endnote) 
๔. บริการตรวจสอบค่า Impact Factor ของวารสาร 
๕. บริการให้ค าปรึกษาด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัย 
 

 

 
 

การให้บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย เริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยเปิดบริการในวัน
จันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 

ตารางการให้บริการ  ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓  
 

วัน ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
จันทร์ ฐานข้อมูลสาขามนุษย์ศาสตร์/ 

ศึกษาศาสตร์ 
การอ้างอิงและการใช้โปรแกรม Endnote 

และตรวจสอบค่า Impact Factor 

อังคาร สถิติเพ่ือการวิจัย การเขียน Abstract ภาษาอังกฤษ 

พุธ ฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติเพ่ือการวิจัย 

พฤหัสบดี ฐานข้อมูลสาขาเกษตรศาสตร์ ฐานข้อมูลสาขาบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ 

ศุกร์ ฐานข้อมูลสาขาวิศวกรรมศาสตร์/
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สถิติเพ่ือการวิจัย 

หมายเหตุ  เริ่มให้บริการวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ 



๔๖ 

บริการคอมพิวเตอร์พกพา  
เป็นบริการที่เสริมจากการให้บริการอินเทอร์เน็ต เนื่องจากบริการนี้ผู้ใช้สามารถน าคอมพิวเตอร์

พกพาไปใช้งาน ณ จุดใด จุดหนึ่งในบริเวณส านักหอสมุดได้ ท าให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกและเกิดเรียนรู้ร่วมกันได้ 
ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์พกพาให้บริการ ๕๐ เครื่อง  และส านักหอสมุดจะจัดหาคอมพิวเตอร์พกพามาเพ่ิมตามความ
ต้องการของผู้ใช้ที่มีมากข้ึน  โดยนิสิตและบุคลากรสามารถยืมได้ครั้งละ ๓  ชั่วโมง เปิดบริการวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 
๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.    

    
บริการยืมและน าส่งระหว่างห้องสมุด (Service Delivery)  

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยในการค้นหาตัวเล่มหนังสือจากชั้น 
และมีเวลาจ ากัดในการมาใช้ห้องสมุด ฝ่ายบริการได้จัดบริการน าส่งหนังสือวิชาการไปยังจุดรับหนังสือตามห้องสมุด
คณะต่าง ๆ ที่สังกัด ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถจองหนังสือผ่านทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ( E-form) การจอง
หนังสือเปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ภายในเวลา ๑๔.๐๐ น. ซึ่งการจองหนังสือหลังจากเวลา 
๑๔.๐๐ น. นั้น ฝ่ายบริการจะน าส่งหนังสือให้ภายในวันท าการถัดไป นอกจากนี้ส านักหอสมุดยังเพิ่มบริการถ่าย
ส าเนาบทความวารสาร ตามท่ีอาจารย์ นักวิชาการ  และนักวิจัยต้องการ โดยส านักหอสมุดจะน าส่งส าเนาบทความ
วาสาร ไปยังห้องสมุดคณะตามค าขออีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-form) 

บริการยืมและน าส่งระหว่างห้องสมุด (Service Delivery) 
             
              

บริการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) 
ส านักหอสมุดได้จัดข้ึนต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีมากว่า ๒๐  ปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ ยังคง

ด าเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์หลักดังเดิม คือ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในการใช้บริการห้องสมุดอย่างถูกวิธีแก่
นิสิตใหม่ทุกระดับ เพ่ือส่งเสริมทักษะการสืบค้นสารสนเทศท่ีให้บริการในส านักหอสมุด และห้องสมุดเครือข่ายแก่
นิสิต และสนับสนุนให้นิสิตเกิดความคุ้นเคยทางกายภาพในพ้ืนที่ส่วนต่างๆ ของส านักหอสมุด ซึ่งจะช่วยอ านวย
ความสะดวกต่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย  



๔๗ 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการสอนการรู้สารสนเทศ  
ส านักหอสมุดจัดให้มีโปรแกรมการสอนการรู้สารสนเทศตลอดปี ๑๐ โปรแกรม แบ่งเป็นการ

ฝึกอบรมทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลในสาขาวิชาต่างๆ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมได้จาก
หน้าเว็บไซด์ส านักหอสมุด และวิทยากรผู้ฝึกอบรมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน รวมถึงท าการยืนยันหรือ
ยกเลิกการลงทะเบียนได้บนเว็บไซต์นี้เช่นกัน  

 

 
 

นอกจากนี้ยังได้จัดโปรแกรมการสอนเฉพาะช่วงเวลา เช่น การปฐมนิเทศนิสิตช่วงต้นภาค
การศึกษา ทุกภาคการศึกษา จ านวน ๗๐๐  คน จัดให้มีการบรรยายและสาธิตการสืบค้นฐานข้อมูลที่ส านักหอสมุด
บอกรับ จัดโปรแกรมท่ีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ขอให้บรรณารักษ์ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทักษะการ
สืบค้นข้อมูล ๖๐ รายวิชา โดยการบรรยายทั้งในส านักหอสมุด และตามคณะที่ขอมา 
 

บริการส่งเสริมการอ่าน   
เป็นบริการที่จัดเป็นกิจกรรมขึ้นเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นิสิต

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยจัดกิจกรรมเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ ทั้งยังมีกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัล  



๔๘ 

 
 
                                                                                                                             

 

บริการห้องศึกษาเดี่ยวและห้องศึกษากลุ่ม  
ส านักหอสมุดตระหนักถึงความส าคัญต่อการให้บริการพ้ืนที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าและวิจัย จึงได้

จัดบริการห้องศึกษาเดี่ยวและห้องศึกษากลุ่มเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ที่ต้องการใช้สมาธิในการค้นคว้า 
ตลอดจนการอ านวยความสะดวกแก่นิสิตที่ต้องการใช้พ้ืนที่เพ่ือการศึกษาแบบกลุ่มท่ีอาจต้องมีการใช้เสียงบ้างเพ่ือ
ปรึกษาหารือและท างานร่วมกัน โดยส านักหอสมุดได้จัดพ้ืนที่เป็นห้องแยกส่วนออกมาต่างหาก ในบริเวณชั้น ๓ ของ
อาคารช่วงเกษตรศิลปการ จ านวน ๒๒ ห้อง และอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ห้องศึกษาเดี่ยว ส าหรับนิสิตปริญญาโท 
ปริญญาเอก อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร มก. จ านวน ๗ ห้อง ห้องศึกษาเดี่ยว ส าหรับนิสิตปริญญาตรี จ านวน ๑๐ 
ห้อง ห้องศึกษากลุ่มย่อย ๕  ห้อง ห้องศึกษากลุ่มใหญ่ ๕  ห้อง ซึ่งนิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร สามารถจอง
ห้องได้โดยผ่านระบบในเว็บไซต์ของส านักหอสมุด และติดต่อขอรับกุญแจกับเจ้าหน้าที่ได้โดยสะดวกตามเวลาที่
ต้องการ และยังได้ปรับปรุงพื้นท่ีนั่งอ่านให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เช่น การก าหนดพื้นที่เงียบกริบ เพ่ือ
รองรับการค้นคว้าวิจัยที่ผู้ใช้บริการต้องใช้สมาธิ โดยได้ก าหนดพื้นที่ชั้น ๓ และชั้น ๔ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ โดย
การจัดหาโต๊ะเดี่ยวมาให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ที่ต้องการสมาธิในการอ่านสามารถอ่าน  และค้นคว้าได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์โดยปราศจากเสียงรบกวนในระดับหนึ่ง   
 

 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เปิดให้บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย  

"Research Square" ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒  เป็นต้นไป ณ ชั้น ๕  อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  ซึ่งก าหนดไว้
เป็นเขตงดใช้เสียง ( Quiet Zone) โดยประกอบด้วยที่นั่งอ่านเดี่ยวจ านวน  ๑๑๔ ที่นั่ง ห้องศึกษากลุ่มขนาด ๑๖  ที่

  

 

 

 



๔๙ 

นั่ง ๑ ห้อง ห้องศึกษากลุ่มขนาด ๖  ที่นั่ง ๒ ห้อง รองรับเฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์  นักวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ใช้บริการจะต้องยืม Key card เพ่ือเข้าออกพ้ืนที่ส่วนนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
         

การประมวลความรู้และเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และสารสนเทศที่เป็นโยชน์ ผ่านกิจกรรม/ นิทรรศการ   
ฝ่ายบริการได้ด าเนินกิจกรรมในเรื่องการประมวลความรู้และเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และ

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ภายในส านักหอสมุด ดังนี้ 
๑. กิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่าน  

โดยจัดแสดงหนังสือในห้องสมุดตามหัวข้อเรื่องในแต่ละเดือน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดท าต่อเนื่องทุกเดือน 
จ านวน ๑๒ กิจกรรม ดังนี้ 

- หัวข้อ “สุนทรภู่กวีเอกของโลก” ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ 
- หัวข้อ “หนังสือที่น่าอ่านส าหรับบัณฑิต” ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ 
- หัวข้อ “นวนิยายที่ถูกยืมอ่านมากที่สุด ๑๐ อันดับ” ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ 
- หัวข้อ “ใช้ธรรมะส่องทางชีวิต”  ในเดือนกันยายน ๒๕๕๓ 
- หัวข้อ “Top ๑๐ most request books @ KU Library” ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ 
- หัวข้อ  “บริหารจิต...ให้ใจเป็นสุข” ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
- หัวข้อ “เย็บ ปัก ถัก ร้อย” ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ 
- หัวข้อ “หนังสือที่แนะน าโดยนิสิตและบุคลากร มก.” ในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ 
- หัวข้อ “All about love” ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
- หัวข้อ “หนังสือในสวนสวย” ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ 
- หัวข้อ “Summer Trip” ในเดือนเมษายน ๒๕๕๔ 
- หัวข้อ “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

๒. กิจกรรมมุมอนุรักษ์พลังงาน (KULIB Save Energy Conner)  
เป็นกิจกรรมจัดแสดงหนังสือ คู่มือ โปสเตอร์ ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่อง

วิธีการประหยัดพลังงานแบบง่ายๆ ผ่านกระดานความรู้ “ประหยัดพลังงานง่ายๆ กับ KU-Boy” โดยจะมีการเปลี่ยน
ข้อมูลวิธีการประหยัดพลังงานทุกๆ ๒ สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. กิจกรรม Database Searching skills  
เป็นกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ส านักหอสมุดมีให้บริการ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมทักษะในการสืบค้นให้แก่นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส าหรับรูปแบบของ
กิจกรรมจะเป็นการจัดเตรียมชุดค าถาม จ านวน ๕ ข้อ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องหาค าตอบในฐานข้อมูลออนไลน์ 
ที่ส านักหอสมุดมีให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในด้านนิทรรศการ ฝ่ายบริการได้ท าการประมวลความรู้ และประสานให้มีการจัดเผยแพร่ความรู้ 
ผ่านนิทรรศการ และภาพโปสเตอร์ ภายในส านักหอสมุด จ านวน ๖ เรื่อง โดยแบ่งตามวิธีการด าเนินงาน ได้เป็น ๒ 
วิธี ดังนี้           

๑. ฝ่ายบริการเป็นผู้ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการประมวลความรู้ และเผยแพร่ผ่านนิทรรศการ โดยในรอบปี
ที่ผ่านมาได้มีการจัด หรือร่วมด าเนินการประมวลความรู้ และเผยแพร่ผ่านนิทรรศการ จ านวน ๒ เรื่อง 
ได้แก่  
- นิทรรศการ "วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒" 
- นิทรรศการ “โครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี” 



๕๑ 

๒. ฝ่ายบริการท าหน้าที่ประสานให้มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านนิทรรศการ โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ืออ านวยการ และให้ความสะดวกแก่หน่วยงานที่มีความ
ประสงค์จะจัดนิทรรศการภายในส านักหอสมุด จ านวน ๔ เรื่อง ได้แก่  

- นิทรรศการ “รางวัลคุณภาพ ครั้งที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๓” จัดโดย ส านักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดโดย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

- นิทรรศการ "รับน้องใหม่ มก." จัดโดย หอจดหมายเหตุ มก. 
- นิทรรศการ "วันร าลึกรัชกาลที่ ๘ ทรงว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน" จัดโดย  

หอจดหมายเหตุ มก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

๓. โครงการ Power Up English ตอน เตรียมพร้อมสู่สนามสมัครงาน   
โครงการนี้จัดขึ้นเนื่องจากทางส านักหอสมุดเล็งเห็นถึงความส าคัญของทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกการท างานที่มีการแข่งขันสูงขึ้นใน
ปัจจุบัน ซึ่งภาษาอังกฤษถือเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณาเข้าท างานและส่งเสริมให้ประสบความส าเร็จในชีวิตการ
ท างาน ทั้งนี้กิจกรรมจะเน้นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ  เพ่ือช่วยเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างความม่ันใจก่อนก้าวสู่สนามแข่งขันการสมัครงานและการท างานในชีวิตจริง  ผ่านการ
บรรยายเชิงปฏิบัติการ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการให้บริการ  ดังนี้ 
๑. บริการยืมด้วยเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self Check Machine)  

เมื่อหนังสือติด RFID แล้วท าให้สามารถเพ่ิมการให้บริการด้วยตนเอง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้ผู้ใช้
สามารถเลือกที่จะรับบริการยืมจากเจ้าหน้าที่หรือจากเครื่องยืมอัตโนมัติ ท าให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวก 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

๒. การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
ในการติดตามหนังสือค้างส่ง รายการค้างส่งจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทุกวัน

ช่วยเตือนผู้ใช้ท าให้ผู้ใช้ทราบการค้างส่งหนังสือได้รวดเร็ว และไม่ต้องจ่ายเงินค่าปรับหนังสือเป็นจ านวนมาก 
 

๓. การน าเข้าข้อมูลสมาชิกห้องสมุดโดยการโอนไฟล์ข้อมูล 
จากการช าระเงินทางธนาคารเข้าในระบบฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง

ส านักหอสมุด ส านักบริการคอมพิวเตอร์ และส านักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นการต่ออายุบัตรสมาชิกแก่นิสิต
อัตโนมัติ ท าให้นิสิตสามารถต่ออายุสมาชิกได้ก่อนวันหมดอายุในแต่ละภาคการศึกษา ท าให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
อย่างต่อเนื่องสามารถยืมหนังสือได้ตลอดปีโดยไม่หมดอายุสมาชิก 

 แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัดกรณีการลงทะเบียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตใน
โครงการภาคพิเศษของคณะต่างๆ ซึ่งอาจมีความล่าช้าอยู่บ้าง ส านักหอสมุดจึงได้รับความร่วมมือจากบัณฑิต
วิทยาลัยส าหรับข้อมูลการลงทะเบียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการภาคพิเศษของคณะต่างๆ ที่เป็นผู้ส่ง
ข้อมูลมายังส านักหอสมุดให้เร็วที่สุด เพ่ือส านักหอสมุดจะได้ด าเนินการต่ออายุบัตรสมาชิกแก่นิสิตในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติต่อไป  
 

๔. บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบตัดเงินอัตโนมัติ  
เป็นบริการที่จัดข้ึนเพื่อให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ  โดยผู้ใช้บริการต้องมี Username และ Password ของเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยส านักบริการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ก าหนดให้และผู้ใช้สามารถน ามาใช้ในการจองใช้
บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการอินเทอร์เน็ตได้โดยสามารถจองได้ผ่านทางเว็บเพจของส านักหอสมุดที่  
http://resource.lib.ku.ac.th/pcreserve/ นอกจากนี้ยังมีระบบการพิมพ์งานด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติ  ผู้ใช้ต้อง
ซื้อ pin code ก่อนสั่งพิมพ์โดยใช้บริการเหล่านี้ ที่ห้องอินเทอร์เน็ตชั้น ๑ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
               

http://resource.lib.ku.ac.th/pcreserve/


๕๓ 

๕. บริการรับคืนหนังสือผ่านตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ   
ส านักหอสมุดได้จัดให้มีตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง (Book Drop) บริเวณหน้าอาคารเทพรัตน์วิทยา

โชติ ใกล้ประตูทางเข้าออก ของส านักหอสมุด โดยผู้ใช้ห้องสมุดสามารถน าหนังสือคืนผ่านตู้รับคืนได้ตลอดเวลาทั้งใน
เวลาและนอกเวลาราชการ ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ที่ไม่สะดวกในการเข้ามาคืนหนังสือกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งตู้
รับหนังสือนี้มีอุปกรณ์ตรวจรับหนังสือระบบ RFID ซึ่งจะท าหน้าที่รับหนังสือท่ีผู้ใช้คืนหนังสืออย่างอัตโนมัติ โดยการ
บันทึกการคืนขณะที่หนังสือได้เคลื่อนผ่านเครื่องอ่าน RFID ส าหรับหนังสือ           

 
 
 

                        รูป  Book Drop 
 

  

 

๖. บริการ e-request   
เป็นบริการที่จัดข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวก แก่ อาจารย์ นักวิจัย  และนักวิชาการ ในการสืบค้นข้อมูล 

บทความ งานวิจัย และสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ จากฐานข้อมูลที่ส านักหอสมุดบอกรับ โดยสืบค้นข้อมูลให้ และส่งข้อมูลให้ผ่าน
ระบบ e-request โดยเข้าใช้บริการได้ท่ี  http://resource.lib.ku.ac.th/ftp/index.htm  และสามารถสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ที ่lib_services@ku.ac.th 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๗. การให้บุคคลภายนอกเข้าใช้ห้องสมุด  
ในรอบปีมีผู้ใช้ภายนอกเข้ามารับบริการส านักหอสมุดจ านวน ๒๖,๖๓๕  คน จ านวนครั้งของประตู

ที่เปิดให้บริการผู้ใช้ภายนอก จ านวน ๓๐,๔๖๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๒ ของจ านวนครั้งของประตูท่ีเปิดทั้งหมด  
และจ านวนครั้งของประตูท่ีเปิดให้บริการผู้ใช้ภายใน จ านวน ๑,๑๕๐,๗๖๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๘ ของจ านวน
ครั้งของประตูท่ีเปิดทั้งหมด จ านวน ๗,๖๙๘ คน    

  

http://resource.lib.ku.ac.th/ftp/index.htm


๕๔ 

 
 

 
ข้อมูลสถิติการยืมหนังสือแยกตามหมวด ระหว่าง มิ.ย. ๕๓-พ.ค.๕๔   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๕ 

ตาราง การให้บริการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 
 

 

 

 

 

บริการ สถิติการให้บริการ หน่วยนับ 
๑.  บริการยืม-คืน    ๑๑๓,๑๓๕ เล่ม 
๒.  บริการยืมต่อ ๕,๘๐๕ เล่ม 
๓.  บริการจองหนังสือ ๙๒๗ เล่ม 
๔.  บริการหนังสือด่วนแจ้ง ๔๙๙ เล่ม 
๕.  บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า ๒,๘๔๙ ครั้ง 
๖.  บริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด ๓๔๖ รายการ 
๗.  บริการยืมระหว่างห้องสมุด ๖๗๗ เล่ม 
๘.  บริการ e-Request ๒ รายการ 
๙.  บริการสืบค้นข้อมูล ๔๕๙ รายการ 
๑๐.  บริการสอนการใช้ห้องสมุด   ๘๘๐ ราย 
๑๑.  บริการน าชมส านักหอสมุด ๔๘๒ ราย 
๑๒.  บริการสิ่งพิมพ์ 
      - หนังสือชั้นทั่วไป  ภาษาไทย 
      - หนังสือชั้นทั่วไป  ภาษาต่างประเทศ 
      - หนังสืออ้างอิง 
      -  หนังสือส ารอง 
      -  ปัญหาพิเศษ 
      -  วิทยานิพนธ์ 
      -  สิ่งพิมพ์ มก. 
      -  ผลงานวิชาการ 
      -  มาตรฐานอุตสาหกรรม 
      -  Oversized  book 
     -  วารสาร 
     -  คลังหนังสือ  

 
๗,๑๑๗ 

๑๒,๔๑๑ 
๓,๘๕๓ 

๒ 
๕๗ 

๒๔,๖๕๑ 
๙๓๒ 
๑๐๐ 

๑ 
๓๕ 

๔,๔๕๙ 
๒๘ 

 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 

๑๓. จ านวนผู้เข้าใช้ ๑,๑๔๓,๗๗๕ ครั้ง 
๑๔. บริการคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) ๑๘,๐๐๙ ราย 
๑๕. บริการพิมพ์งานระบบอัตโนมัติ ๑๐,๕๕๓ ราย 
๑๖. บริการอินเทอร์เน็ต ๒๓๙,๘๐๖ ราย 
๑๗. บริการ Research Square ชั้น ๕ (Key Card)  ๖,๕๔๑ ราย 



๕๖ 

ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้ด าเนินงานให้บริการ สื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับทั้งความรู้ และความบันเทิง
ตามท่ีต้องการ ดังนี้ 
 

 -   บริการยืมคืนโสตทัศนวัสดุ   
  ให้บริการยืมคืนสื่อประเภทต่างๆด้วยระบบอัตโนมัติ ที่ใช้ภายในห้องสมุดและยืมออกนอกห้องสมุด 
ตลอดจนให้ค าแนะน าในการสืบค้นข้อมูลและการใช้บริการสื่อ ปัจจุบันมีสื่อการศึกษาประเภทต่างๆให้บริการ
ทั้งหมด ๒๐,๘๐๐ รายการ 
 

 -   บริการ  Video On Demand (วีดิทัศน์ตามสั่ง)  
  บริการสื่อที่ให้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงในรูปแบบ Video On Demand ผู้ใช้สามารถเลือก
ชมสื่อท่ีต้องการได้ทันทีและสามารถควบคุมการเล่นได้ด้วยตนเอง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับบริการ จ านวน ๗๒ 
เครื่อง 
 

 -   บริการ VCD&DVD CORNER   
  เป็นส่วนให้บริการสื่อบันเทิงและสารคดี ประเภทวีซีดีและดีวีดี  ให้แก่ผู้ใช้บริการที่มีความต้องการ
ชมภายในส านักหอสมุด และมีอุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์และเครื่องเล่นดีวีดี จ านวน ๖ ชุด อีกท้ังได้จัดท ารายชื่อสื่อ
ใหม่ๆเพ่ือให้บริการ 
 

 -   บริการห้องฝึกภาษา    
  เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านภาษาด้วยตนเอง โดยจัดหาและรวบรวมสื่อภาษาต่างๆ  เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้และฝึกทักษะการใช้ภาษา  ปัจจุบันมีสื่อภาษาต่างๆรวมทั้งหมด ๔๐๗ รายการ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีบริการสื่อในรูปแบบ  Digital คือ Language On 
Demand  ซึ่งผู้ใช้จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการเรียนรู้และตรงกับความต้องการได้ทันที  อีกทั้งมีคู่มือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยให้บริการได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔๐ เครื่อง และชุดเครื่องรับโทรทัศน์ และเครื่อง
เล่นดีวีดี จ านวน ๔ ชุด 
 

 -   บริการห้องเธียเตอร์    
  เพ่ือความสุขและความบันเทิงด้วยโปรแกรมฉายภาพยนตร์ที่หลากหลาย ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 
๑๒.๐๐ น. พร้อมอุปกรณ์และระบบเสียงรอบทิศที่มีคุณภาพ ระดับโรงภาพยนตร์ มีที่นั่งส าหรับบริการจ านวน ๓๖ 
ที่นั่ง  ผู้ใช้บริการที่สนใจ สามารถจองการใช้บริการได้ท่ีเคาน์เตอร์ Edutainment Zone 
 

 -   บริการห้องมินิเธียเตอร์    
   บริการสื่อส าหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการชมเป็นกลุ่มตั้งแต่ ๕ คนข้ึนไป  สามารถเลือกชมเรื่องที่
สนใจได้ตามต้องการ มีที่นั่งส าหรับบริการ ๒๐ ที่นั่ง 
 

 -   บริการเคเบิ้ลทีวี    
   ผู้ใช้บริการสามารถเลือกชมข่าวสาร เรื่องน่ารู้ต่างๆ และความบันเทิงจาก True Visions 
 

 -   บริการห้องสื่อผสม    
   มีอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดิทัศน์ / ดีวีดี เครื่องฉายสไลด์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับบริการผู้ใช้ที่ต้องการดูสื่อประเภท วีดิทัศน์ สไลด์ ซีดีรอมมัลติมีเดีย ฯลฯ   
 
 



๕๗ 

ตาราง การให้บริการส านักหอสมุด จ าแนกตามบริการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

บริการ สถิติการให้บริการ หน่วยนับ 

๑.  ยืมโสตทัศนวัสดุ ๓๘,๐๑๐ รายการ 

     คืนโสตทัศนวัสดุ ๓๗,๘๘๕ รายการ 
     ยืมต่อโสตทัศนวัสดุ (บนเครือข่าย) ๖,๓๙๑ รายการ 
๒.  บริการความรู้คู่บันเทิง (Edutainment Zone )  ๙๓,๕๕๙ คน 
     - ห้องฝึกภาษา ๒,๓๐๕ คน 
     - ห้องเธียเตอร์ ๓,๕๓๙ คน 
     - ห้องมินิเธียเตอร์ ๕,๙๐๖ คน 
     - บริการเคเบิ้ลทีวี (TRUE VISIONS)             ๗,๒๔๘ คน 
     - ห้องบริการสื่อผสม ๒๔ คน 
     - บริการ Video on Demand ๗๓,๘๙๙ คน 
     - บริการ VCD/DVD CORNER ๖๓๘ คน 
๓.  บริการโสตทัศนูปกรณ์ ๖๒๒ ครั้ง 
๔.  ให้ค าแนะน าเรื่องการสืบค้นเกี่ยวกับ ๓,๙๘๒ คน 
๕.  จัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศ   
        -สื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ ๕๒ ครั้ง 
๖.  บริการส าเนาซีดีวิทยานิพนธ์ ๒๙๒ แผ่น 

 
 
ตาราง การให้บริการส านักหอสมุด จ าแนกตามประเภทของสื่อ  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

การให้บริการยืมสื่อของส านักหอสมุด จ าแนกตามประเภทของสื่อ ( เฉพาะในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ) 
 

ประเภทสื่อ จ านวน   
(รายการ) 

1. ดีวีดี ๒๘,๐๖๙ 
2. วีซีดี ๘,๓๑๗ 
3. ซีดีรอม ๑,๖๐๖ 
4. เทปบันทึกเสียง ๑๕ 
5. วีดิทัศน์ ๓ 
6. รวม ๓๘,๐๑๐ 

 
 
 
 
 
 



๕๘ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ส านักหอสมุดได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
 

๑. ระบบโปรแกรมห้องสมุดแบบบูรณาการ 
 ส านักหอสมุดได้น าโปรแกรมห้องสมุดแบบบูรณาการ  INNOPAC / Millennium มาใช้ในการ
ด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙  ซึ่งได้พัฒนาและเชื่อมโยงงานห้องสมุดสาขาและเครือข่ายเกือบทุก
แห่งไว้ภายใต้มาตรฐานเดียวกันเป็นระบบเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University 
Library Network : KULINET)  ปัจจุบันมีห้องสมุดในเครือข่ายรวมทั้งสิ้น ๒๒ แห่งใน ๔ วิทยาเขต  ได้แก่ วิทยา
เขตบางเขน  วิทยาเขตก าแพงแสน  วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยในรอบปี
ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุดในทุกภาคการศึกษา ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด และได้
ด าเนินการขยายประสิทธิภาพของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ดังนี้ 
 ๑.๑ การโหลดข้อมูลมาตรฐานการลงรายการบรรณานุกรม MARC ๒๑ version ล่าสุด 
  น าเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกระเบียนบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศต่าง ๆ ลงในฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด 

๑.๒ การยืนยันการจองหนังสือผ่าน Web OPAC โดยอัตโนมัติ  
 เพื่อลดภาระหน้าที่ของบรรณารักษ์ ในการตรวจสอบข้อมูลรายการจองและด าเนินการจองหนังสือ
ที่ผู้ใช้จองผ่านทาง Web OPACนอกจากนี้ทางฝ่ายฯ และคณะท างานพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติจินดามณี ได้
ด าเนินการติดตั้งและศึกษาระบบ Koha version ๓.๐๖ เพ่ือพัฒนาเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติส ารอง ซึ่งในขณะนี้
ก าลังศึกษาระบบงานย่อยใน ๕ โมดูล คือ 

- โมดูล Administration ส าหรับการบริหารจัดการระบบ 
- โมดูล Cataloging ส าหรับการจัดการข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
- โมดูล Patrons ส าหรับการจัดการข้อมูลสมาชิกห้องสมุด 
- โมดูล Circulation ส าหรับการจัดการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
- โมดูล OPAC ส าหรับการสืบค้นข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 

 
๒. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ส านักหอสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการปฏิบัติงานและให้บริการรวมทั้งหมด ๖๓๔ เครื่อง  
เมื่อจ าแนกตามเครื่องคอมพิวเตอร์และลักษณะการใช้งาน จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบัติงานจ านวน  ๑๗๒ 
เครื่อง โดยจ าแนกออกเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  ๑๖๗ เครื่องและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  ๕ เครื่อง 
และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับให้บริการจ านวน  ๔๖๒ เครื่อง โดยจ าแนกเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  ๔๐๖ 
เครื่องและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ๕๖ เครื่อง แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

    เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ 

ลักษณะการใช้งาน 
รวม 

 
 

ใช ้
ปฏิบัติ 
งาน 

ให้บริการ  

ให้
นิสิต
ยืมใช้
งาน 

ยืมทรัพยากร 
และตอบ
ค าถาม

สารสนเทศ 

อิน
เทอร์ 
เน็ต 

มัลติ 
มีเดีย 

สืบค้น 
ทรัพยากรฯ  
(OPAC) 

สืบค้น 
ข้อมูล 
ส าหรับ 
บุคคล 

ภายนอก 

บรรยาย 
/ 

อบรม 
 

คอมพิวเตอร์ 
ส่วนบุคคล (PC) ๑๖๗ - ๓๔ ๑๖๔ ๑๑๒ ๔๒ ๖ ๔๘ ๕๗๓ 
คอมพิวเตอร์ 
พกพา (Laptop) ๕ ๕๐ - - - - - 

 
๖ ๖๑ 

  
รวม ๑๗๒ 

๕๐ ๓๔ ๑๖๔ ๑๑๒ ๔๒ ๖ ๕๔ 
๖๓๔ ๔๖๒ 

 

ส านักหอสมุดได้วางระบบเครือข่ายใช้สายพื้นฐานขนาดความเร็ว ๑๐๐/๑๐๐๐ เม็กกะบิตต่อ
วินาที  ภายในอาคารช่วงเกษตรศิลปการและอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ จ านวน ๖๘๘  จุด โดยมีจุดให้บริการอยู่ที่
อาคารช่วงเกษตรศิลปการ จ านวน  ๒๐๑ จุด และอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ จ านวน  ๔๘๗ จุด ส าหรับระบบ
เครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) ส านักหอสมุดได้รับความอนุเคราะห์จากส านักบริการคอมพิวเตอร์ใน
การจัดซื้ออุปกรณ์และการติดตั้ง โดยมีจุดให้บริการทั้งหมดจ านวน  ๑๖ จุด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ท้ังภายในและ
ภายนอกของทั้งสองอาคาร โดยมีจุดให้บริการอยู่ที่อาคารช่วงเกษตรศิลปการ จ านวน  ๔ จุด อาคารเทพรัตน์วิทยา
โชติ จ านวน  ๑๐ จุด และภายนอกอาคารอีก ๒ จุด  ซึ่งนิสิตและบุคลากรสามารถเข้าใช้เครือข่าย ณ พ้ืนที่ดังกล่าว
ได้ตามอัธยาศัย แสดงรายละเอียดดังนี้ 
 

ส านักหอสมุด 
 

เครือข่ายใช้สาย 
ความเร็ว 

๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps 
เครือข่ายไร้สาย ความเร็ว 

๑๑/๕๔ Mbps 
(จ านวน Outlet) (จ านวน Access point) 

อาคารช่วงเกษตรศิลปการ ๒๐๑ ๔ 
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ๔๘๗ ๑๐ 
ภายนอกอาคาร - ๒ 

รวม ๖๘๘ ๑๖ 
 

๓. ระบบสารสนเทศ 
ส านักหอสมุดมีระบบสารสนเทศใช้เพ่ือการปฏิบัติงานและการบริการ จ านวน ๓๗ ระบบ  จ าแนก

ออกเป็น ระบบที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมา จ านวน  ๔ ระบบ ระบบ Open Source ที่จัดหาและติดตั้งใช้งานจ านวน ๒  
ระบบ และระบบที่พัฒนาขึ้นเองอีกจ านวน ๓๒ ระบบ ดังนี้ 

๓.๑ ระบบสารสนเทศที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน ๔ ระบบ  ได้แก่  
  ๓.๑.๑ ระบบตัดเงินการพิมพ์งานห้องบริการอินเตอร์เน็ต  เป็นระบบที่ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักหอสมุดโดยนิสิตสามารถสั่งพิมพ์งานและรับงานพิมพ์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
รอว่าเจ้าหน้าที่จะว่างให้บริการหรือไม่ 



๖๐ 

  ๓.๑.๒ ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ  เป็นระบบที่น าเอาเทคโนโลยี  RFID มาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการ โดยผู้ใช้สามารถยืม-คืนหนังสือได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้บุคลากรยังสามารถให้บริการ
ยืม-คืนหนังสือได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

    ๓.๑.๓ ระบบควบคุมประตูทางเข้า ( Access Control) เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมผู้
ที่เข้าอาคารส านักหอสมุด โดยต้องใช้บัตรระบบบาร์โค้ดและระบบสัญญาณความถ่ีวิทยุ (RFID) เพื่อตรวจสอบว่า
เป็นบุคคลที่ส านักหอสมุดอนุญาตเท่านั้น และนอกจากนี้ยังสามารถดูรายงานการเข้าใช้ส านักหอสมุดได้ตามรูปแบบ
ที่ต้องการได้ด้วย 

     ๓.๑.๔ ระบบส ารองข้อมูลขนาดใหญ่  เป็นระบบที่ใช้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ 
เพ่ือส ารองข้อมูลสารสนเทศท้ังหมดของส านักหอสมุดไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุข้อมูลสูญหาย  

 

  ๓.๒ ระบบ Open Source  จ านวน ๒ ระบบ ได้แก่  
  ๓.๒.๑  ระบบตรวจสอบสถานะการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส านักหอสมุด 

(Netham) เป็นระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายส าหรับผู้ดูแลระบบ โดยระบบจะตรวจสอบสถานะ การ
ท างานของเครือข่ายอัตโนมัติ และแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง เพื่อน ามาสรุป
ภาพรวมประสิทธิภาพของเครือข่ายได้ 

 

 
 

   ๓.๒.๒  ระบบห้องอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัส (KOHA) เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพ่ือ
การพ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยี ประกอบด้วยโมดูลต่างๆ ดังนี้ Circulation Patrons Cata Acquisitions Serials 

 

 
๓.๓ ระบบท่ีพัฒนาขึ้นเอง จ านวน ๓๒ ระบบ  
โดยจ าแนกออกเป็น ระบบที่ด าเนินการติดตั้งและพัฒนาขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา จ านวน ๗ ระบบ ระบบ

ที่ปรับปรุงโดยการขยายความสามารถระบบ จ านวน ๒ ระบบ และระบบที่บ ารุงรักษาเพ่ือให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา จ านวน ๒๓ ระบบ ดังนี้ 
 



๖๑ 

   ๓.๓.๑ ระบบท่ีด าเนินการติดตั้งและพัฒนาขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา  จ านวน ๗ ระบบ 
ได้แก่ 

   ๓.๓.๑.๑ ระบบแบบฟอร์มขอใช้บริการออนไลน์  เป็นระบบที่ผู้ใช้บริการสามารถส่งค า
ร้องขอรับบริการผ่านทางหน้าเว็บ ประกอบด้วย การสมัครสมาชิกห้องสมุด บริการหนังสือส ารอง บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด บริการน าส่งหนังสือและบทความ บริการสืบค้นข้อมูล และการแจ้งผลการช าระเงิน 

 
๓.๓.๑.๒ ระบบเก็บข้อมูลการให้บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า เป็นระบบบันทึก

สถิติงานบริการตอบค าถามของฝ่ายบริการ สามารถเรียกดูรายงานสรุปเป็นรายเดือน รายปี หรือ รายงานตามความ
ต้องการได้   

 
  ๓.๓.๑.๓ ระบบหนังสือน่าอ่านส าหรับบัณฑิต  เป็นระบบที่รวบรวมรายการหนังสือที่มี

ผู้ใช้ร่วมกันเสนอแนะข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ส านักหอสมุด เนื่องจากพิจารณาเห็นว่ามีความน่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

 



๖๒ 

                
 
๓.๓.๑.๔ ระบบแจ้งข่าวสารผู้ใช้ทางอีเมล์ ( Mass mail) เป็นระบบที่พัฒนาต่อยอด

ขึ้นมาจากโปรแกรมของหน่วยงานอื่น โดยได้ปรับปรุงระบบขึ้นมาเพ่ือใช้สื่อสารกับผู้ใช้ในเรื่องการทวงหนังสือค้างส่ง 

   
  ๓.๓.๑.๕ ระบบฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร  เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่ออ านวยความ

สะดวกให้กับบุคลากรในการขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาของบุคลากร จัดท าแบบฟอร์ม
ที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการขออนุมัติ และจัดท ารายงานสรุปตามเงื่อนไขของช่วงเวลาที่ระบุได้ 

 
 

         
   



๖๓ 

 ๓.๓.๑.๖ ระบบบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เป็นระบบส าหรับบันทึกรายการงานที่
ปฏิบัติในแต่ละวัน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกรายหมวดหมู่ตามเงื่อนไขของช่วงเวลาที่ก าหนดได้ 

 

  ๓.๓.๑.๗  ระบบจัดเก็บข้อมูลรหัสผ่านฐานข้อมูลทดลองใช้  เป็นระบบส าหรับรวบรวม
รหัสผ่านของฐานข้อมูลทดลองใช้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการรหัสผ่าน และแจ้ง
ข้อมูลรหัสผ่านของฐานข้อมูลฯ กับผู้ขอรับบริการ 

 

 
 
๓.๓.๒ ระบบท่ีมีการขยายความสามารถของระบบ ในรอบปีที่ผ่านมา จ านวน ๒ ระบบ ได้แก ่

   ๓ .๓.๒.๑ ระบบปฏิทินกิจกรรม  เป็นระบบบันทึกรายการกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
กิจกรรมให้กับบุคลากร และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการของส านักหอสมุดรับทราบ และสามารถจัดท ารายงานสถิติ
รายการกิจกรรมได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
 

     



๖๔ 

๓.๓.๒.๒ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  เป็นระบบออกเลขส าหรับหนังสือราชการ
ภายในฝ่ายงานของส านักหอสมุด โดยจัดเก็บไฟล์เอกสาร และจัดท าสถิติการออกเลขหนังสือราชการได้ตามเงื่อนไข
ที่ก าหนด 

 

 
 

๓.๓.๓ ระบบท่ีต้องบ ารุงรักษา เพ่ือให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จ านวน 
๒๓ ระบบ 

๓.๓.๓.๑ เว็บไซต์ส านักหอสมุด  ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของส านักให้อยู่ในลักษณะ Content 
Management System (CMS) โดยบุคลากรที่เก่ียวข้องกับข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์สามารถเข้าไป ท าการเพ่ิม /
แก้ไข /ลบ ข้อมูลออกจากระบบได้ด้วยตนเอง และนอกจากนี้ยังพัฒนาให้เป็นลักษณะ Library ๒.๐ คือมี  
community กันในเว็บไซต์โดยใช้ Blog เป็นสื่อกลาง 

๓.๓.๓.๒ เว็บไซต์ KULINET เป็นเว็บไซต์ส าหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานระบบห้องสมุด
อัตโนมัติในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง  ๔ วิทยาเขต ให้รับทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีระบบขอรับบริการเก่ียวกับการก าหนดค่าพารามิเตอร์ใน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติและรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ 

๓.๓.๓ .๓ ระบบ e-idea เป็นระบบเพื่อการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากร โดยการให้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ผู้บริหารต้องการทราบข้อมูลจากบุคลากรของส านักหอสมุด นอกจากนี้ยังมี
ระบบการโหวตคะแนนเพื่อสรุปผลให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มคนส่วนใหญ่ 

๓.๓.๓ .๔ ระบบ DokuWiki เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของ
ส านักหอสมุด เช่น รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย ผลการด าเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องจากระบบนี้ มี
ความสะดวกที่บุคลากรหลายคนสามารถเข้ามาอ่านและแก้ไขข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์และถูกต้องได้ด้วยตนเอง 

 ๓.๓.๓.๕ ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(Blog) เป็นระบบที่พัฒนาให้บุคลากรสามารถน าความรู้ หรือ
ประสบการณ์ท่ีมีอยู่แบ่งปันให้คนอ่ืนทราบได้โดยการเขียนข้อมูลลงในระบบ และผู้ใช้ ที่ได้อ่านข้อมูลดังกล่าวใน
ระบบก็สามารถโต้ตอบกันได้ ท าให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ 

๓.๓.๓ .๖ ระบบประกันคุณภาพ  เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของ
ส านักหอสมุด โดยได้พัฒนาขึ้นในลักษณะ Content Management System (CMS) เพ่ือให้ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับ
เอกสารการประกันคุณภาพ สามารถน าข้อมูลของตนเองเข้าระบบได้ด้วยตนเอง 

๓.๓.๓ .๗ ระบบ e-Request เป็นระบบส าหรับให้บริการสืบค้นข้อมูลให้กับนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยบรรณารักษ์เป็นผู้ด าเนินการและส่งข้อมูลให้ผู้รับบริการผ่านระบบ 



๖๕ 

๓.๓.๓ .๘ ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ส านักหอสมุด  เป็นระบบบันทึกข้อมูลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของส านักหอสมุด และสามารถเรียกดูรายงานคอมพิวเตอร์ที่มีใช้แยกตามฝ่ายได้ 

๓.๓.๓.๙ ระบบ IT Request เป็นระบบแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายส าหรับ
บุคลากรของส านักหอสมุด โดยสามารถตรวจสอบสถานะและดูรายงานการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ 

๓.๓.๓ .๑๐ ระบบจัดเก็บภาพดิจิตอล  เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บภาพกิจกรรมต่างๆ ของ
ส านักหอสมุด โดยผู้น าข้อมูลเข้าสามารถน าข้อมูลเข้าในครั้งเดียวหลายๆ ภาพได้ท าให้สะดวกในการน าข้อมูลเข้า
ระบบ และผู้ใช้ก็สามารถเรียกดูภาพได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย 

๓.๓.๓.๑๑ ระบบรายงานสถิติผู้เข้าใช้ส านักหอสมุด  เป็นระบบที่ใช้ในการแสดงผลรายงานการ
เข้าใช้ส านักหอสมุดได้ตามรูปแบบที่ต้องการผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานสถิติได้โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการท างานของระบบควบคุมประตูทางเข้า 

๓.๓.๓.๑๒ ระบบ e-Documents เป็นระบบส าหรับบุคลากร ในการเข้าไปเรียกใช้ข้อมูลและ
แบบฟอร์มต่างๆ ของส านัก นอกจากนั้นยังได้ใช้เป็นช่องทางส าหรับการจัดการความรู้และฐานข้อมูลองค์ความรู้
ส านักหอสมุด โดยบุคลากรสามารถจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถน าความรู้นั้นไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 

๓.๓.๓.๑๓ ระบบงานสารบรรณ เป็นระบบที่ใช้บันทึกหนังสือรับเข้าและส่งออกของส านักหอสมุด 
โดยระบบสามารถสืบค้นเอกสารที่ต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ท าให้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติงาน 

๓.๓.๓.๑๔ ระบบ Video on Demand เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถเรียกดูสื่อบันเทิงและสารคดีได้
ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้สามารถค้นหาสื่อได้จากชื่อเรื่อง หรือปีที่ผลิต ท าให้สะดวกสบายในการเข้ารับบริการ และผู้
ให้บริการเองก็สามารถน าข้อมูลเข้าระบบได้ด้วยตนเอง 

๓.๓.๓.๑๕ ระบบ Language on Demand เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถเรียกดูสื่อประเภทภาษาได้
ด้วยตนเอง ท าให้สะดวกสบายในการเข้ารับบริการ โดยผู้ใช้สามารถค้นหาสื่อได้จากชื่อเรื่อง หรือปีที่ผลิต และผู้
ให้บริการเองก็สามารถน าข้อมูลเข้าระบบได้ด้วยตนเอง 

๓.๓.๓.๑๖ ระบบ e-Reservation  ห้อง Multimedia เป็นระบบจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
การให้บริการ Video on Demand และ Language on Demand ของส านัก โดยผู้ใช้สามารถเข้ามาตรวจสอบ
เวลาก่อนเข้าใช้ได้ล่วงหน้า 

๓.๓.๓ .๑๗ ระบบ e-Reservation ห้อง Internet  เป็นระบบจองใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตของส านักหอสมุด โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบเวลาและจองใช้ล่วงหน้าได้ ๓ วัน 

๓.๓.๓.๑๘ ระบบ e-Reservation  ห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม  เป็นระบบจองใช้ห้องศึกษาเดี่ยว /
กลุ่ม ของอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบเวลาและจองใช้ล่วงหน้าได้ ๓ วัน 

๓.๓.๓ .๑๙ ระบบ e-Evaluation เป็นระบบส าหรับการประเมินผลการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่
ส านักหอสมุดบอกรับหรือทดลองใช้ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดซื้อ 

๓.๓.๓.๒๐ ระบบ e-Suggestion เป็นระบบส าหรับให้ผู้ใช้สื่อสารกับส านักหอสมุดในการแสดง
ความคิดเห็นหรือแนะน าเกี่ยวกับบริการต่างๆ 

๓.๓.๓ .๒๑ ระบบ e-News เป็นระบบการแจ้งข่าวสารต่างๆ ที่ควรรู้ ให้แก่บุคลากรของ
ส านักหอสมุดได้ทราบอย่างท่ัวถึง 

๓.๓.๓.๒๒ ระบบ e-Info  เป็นระบบส าหรับบุคลากร ในการน าข้อมูลข่าวสารต่างๆ มาเผยแพร่
และแบ่งปันความรู้ให้แก่กัน 

๓.๓.๓ .๒๓ ระบบ e-Forum เป็นระบบส าหรับบุคลากร ในการติดต่อสื่อสารและแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องราวต่างๆ  
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ตาราง ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด  
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ านวนการใช้ 
(ครั้ง) 

มิถุนายน ๒๕๕๓ ๑๐๖,๙๙๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ ๙๓,๕๗๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ ๙๖,๑๖๕ 
กันยายน ๒๕๕๓ ๑๑๓,๑๗๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๓ ๖๘,๔๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ๗๙,๖๕๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ ๘๘,๑๗๒ 
มกราคม ๒๕๕๔ ๑๐๖,๘๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ๙๑,๗๗๔ 
มีนาคม ๒๕๕๔ ๘๗,๙๓๔ 
เมษายน ๒๕๕๔ ๘๑,๓๔๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๖๗,๑๖๑ 

รวม ๑,๐๘๑,๑๘๔ 
 

 

 
การพัฒนาและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร 

 
  การพัฒนาและให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรของศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ (Thai 
National AGRIS Centre) ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (International Buffalo Information Centre: 
IBIC) และศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร (Agriculture Knowledge Centre: AGKC) มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

๑. ฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทย  
ด าเนินการรวบรวมบทความ งานวิจัย จากเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือ รายงานวิจัย วารสาร การ

ประชุมทางวิชาการ เป็นต้น จ านวน ๕,๗๙๘ ระเบียน และได้ท าการวิเคราะห์ก าหนดหมวดหมู่และค าส าคัญ จ านวน 
๕,๖๐๓ ระเบียน และบันทึกในฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทย จ านวน ๕,๒๔๖ ระเบียน และมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล จ านวนทั้งสิ้น ๕,๗๙๓ ระเบียน 

 

๒. ฐานข้อมูลภูมิปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ก าหนดหมวดหมู่และค าส าคัญ จ านวน ๒๑๔ ระเบียน และบันทึกใน

ฐานข้อมูลจ านวน ๑๙๒ ระเบียน และเปิดให้บริการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ 
http://kukr.lib.ku.ac.th/kukr  

 
 
 

http://kukr.lib.ku.ac.th/kukr
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๓. ฐานข้อมูลการประชุมทางวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ก าหนดหมวดหมู่และค าส าคัญ บันทึกในฐานข้อมูล  และมีการ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ตีพิมพ์ในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔๘ จ านวน 
๔๙๓ ระเบียน และเปิดให้บริการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://kucon.lib.ku.ac.th/kucon 

 

๔. ฐานข้อมูลกระบือนานาชาติ 
ด าเนินการรวบรวมบทความ งานวิจัย จากเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือ รายงานวิจัย วารสาร การ

ประชุมทางวิชาการ เป็นต้น จ านวน ๒๓๙ ระเบียน โดยบันทึกในฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทย จ านวน 
๓๗๙ ระเบียน  และให้บริการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://ibic.lib.ku.ac.th  

 

๕. Buffalo Bulletin 
ด าเนินการรวบรวมคัดเลือก บทความ ผลงานวิจัยทางด้านกระบือเพ่ือจัดท า Buffalo  

Bulletin โดยได้จัดท าได้จ านวน ๔ ฉบับ ดังนี้  ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ และส่งวารสารฉบับพิมพ์เพ่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ  จ านวน ๙๓ เล่ม และให้บริการเผยแพร่บน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่  http://ibic.lib.ku.ac.th/e-bulletin/ 

 

๖. ฐานข้อมูลหนังสือเกษตรไทย หรือ ระบบห้องสมุดจินดามณี (ระบบห้องสมุดเปิดเผยรหัส Koha)  
ด าเนินการรวบรวมหนังสือด้านการเกษตร จ านวน ๑๐๙ ระเบียน และวิเคราะห์หมวดหมู่  

ค าส าคัญ และเลขหมู่หนังสือ จ านวน ๑๙๘  ระเบียน  และให้บริการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่  http://
๑๕๘.๑๐๘.๘๐.๑๐:๘๐๐๐/cgi-bin/koha 

 

๗. การพัฒนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ด าเนินการสแกนเอกสาร บทความ งานวิจัย ทางด้านการเกษตรให้อยู่ในรูปไฟล์เอกสาร 

ดิจิทัล เป็น จ านวน ๑๔๑,๑๖๙ หน้า 
 

๘. การให้บริการ แบ่งเป็นการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้ 
 การให้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 

- ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ๙,๓๕๖ ครั้ง 
- ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ ๑๐,๔๐๕ ครั้ง 
- ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ๗,๙๓๕ ครั้ง 

 การปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ฯ เว็บลิงค์ และข่าวสารให้ทันสมัย จ านวน ๔๕๐ เรื่อง 
 การให้บริการสืบค้นสารสนเทศเกษตรและตอบค าถาม/แนะน าการสืบค้นสารสนเทศ   

๑๙๓ ครั้ง 
 การให้บริการหนังสือศูนย์ AGKC เพ่ือน าไปใช้ท าส าเนาหรือใช้ภายในส านักหอสมุด  

ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๓-พฤษภาคม ๒๕๕๔ จ านวน ๒๒๓ เล่ม  
 การส่งข้อมูลงานวิจัยแลกเปลี่ยนในระบบเครือข่ายสารสนเทศเกษตรนานาชาติ AGRIS  

(FAO) จ านวน ๙๐๒ ระเบียน 
 การบรรยาย/สาธิตระบบบริการให้กับผู้เยี่ยมชมดูงานจ านวน ๔๓๗ คน หรือ ๒๖ ครั้ง 
 การจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศด้านการเกษตร ดังนี้ 

- วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง  “วิวัฒนาการการพัฒนาหนังสือ 
จากอดีตสู่ปัจจุบัน”  

http://kucon.lib.ku.ac.th/kucon
http://ibic.lib.ku.ac.th/
http://158.108.80.10:8000/cgi-bin/koha
http://158.108.80.10:8000/cgi-bin/koha
http://158.108.80.10:8000/cgi-bin/koha
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- วันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตระบบสารสนเทศในงาน 
ประชุมข้าวแห่งชาติครั้งท่ี ๑ “ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม” 

- วันที่ ๒๘ ม.ค.-๕ ก.พ.๕๔ จัดแสดงนิทรรศการ ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “หนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” และเรื่อง “การพัฒนาฐานข้อมูล
องค์ความรู้เกษตรไทย ” ในงานเกษตรแฟร์ ส่วนแสดงนิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๕๔ 
 

  การพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสารสนเทศเกษตร 
- การจัดการและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสารสนเทศเกษตร จ านวน  

๕๔ ครั้ง 
- การส ารองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสารสนเทศเกษตร  ๖๗ ครั้ง 

 การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และระบบบริการความรู้ด้านการเกษตร 
- การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตร ๕๘ ครั้ง 
- การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการความรู้ด้านการเกษตร ๓๔ ครั้ง 
- การดูแลและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศด้านการเกษตร ๑๐ ครั้ง 
- การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ๒๓ ครั้ง 

 การพัฒนาและปรับปรุงระบบคลังความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

๑๑ ครั้ง 
- การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร์ ๘ ครั้ง 
- การพัฒนาปรับปรุงระบบห้องสมุดด้านการเกษตร ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร  

๑๗ ครั้ง 
 

๙. โครงการจัดเก็บสารสนเทศวารสารด้านการเกษตร (ย้อนหลัง)  
เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศด้านการเกษตรที่อยู่ในวารสารด้าน

การเกษตรฉบับย้อนหลัง ซึ่งได้ด าเนินการวบรวมบทความ งานวิจัยในวารสารและบันทึกในฐานข้อมูลจ านวน 
๔,๙๕๓ ระเบียน และท าการวิเคราะห์ก าหนดหมวดหมู่และค าส าคัญ และตรวจสอบความถูกต้องแล้วจ านวน 
๒,๒๓๓ ระเบียน 
 

๑๐. พัฒนาระบบคลังความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ด าเนินการพัฒนาระบบคลังความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสร้าง  collection 
ให้กับวารสารที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒๒ วารสาร ได้แก่ Buffalo Bulletin, Journal of  Tropical Plants 
Research, Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ข่าวสารเกษตรศาสตร์, วารสารการจัดการป่า
ไม,้ วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์, วารสารวนศาสตร์, วารสารสัตวแพทย์, วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, อาหาร, 
Journal of  Research in Engineering and Technology, วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, วารสาร
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อัคคีภัย, วารสารจีนศึกษา, วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย, วารสารมนุษยศาสตร์, 
วารสารระแนง, วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, วิทยาสารก าแพงแสน และ 



๖๙ 

วิศวกรรมสาร มก. โดย  Kasetsart University Fisheries Research และ Bulletin Buffalo Bulletin ได้มีการ
ด าเนินงานบันทึกและจัดเก็บข้อมูลและเผยแพร่ในระบบคลังความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วที่ 
http://anchan.lib.ku.ac.th/kukr 

 

ภาพแสดง ระบบคลังความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

๑๑. โครงการพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมผลงานในวารสารวิชาการทุกฉบับของมหาวิทยาลัยย้อนหลัง

ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบัน และจัดท าในรูปวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต เพ่ือ
เป็นคลังข้อมูลวิชาการของมหาวิทยาลัยที่สามารถเผยแพร่และใช้ในการอ้างอิงได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการ
ด าเนินงานในรอบปีดังนี้ 

 การส ารวจความคิดเห็น เรื่องการจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือบันทึกในคลังความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผลการส ารวจจากวารสารวิชาการของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ยังมี
การด าเนินการอยู่ในปัจจุบันจ านวน ๒๔ วารสาร มีวารสารที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๙  วารสาร (ร้อยละ ๓๗ .๕) 
โดยผลจากแบบส ารวจพบว่าวารสารทั้งหมดเห็นด้วย และอนุญาตให้ส านักหอสมุดด าเนินการบันทึกข้อมูลบทความ
วารสาร เพ่ือเก็บรักษาไว้ในระบบคลังความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้บริการสืบค้นผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และต้องการเผยแพร่วารสารในเครือข่ายสารสนเทศต่างๆ ที่ส านักหอสมุดมีความร่วมมือ  ส่วนค่าใช้จ่าย
ในการบันทึกข้อมูลและการสแกนเอกสาร  วารสารต่างๆ ได้เสนอความคิดเห็นว่าควรขอความสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย  คิดเป็น ๗๗ .๘% และ ส านักหอสมุด ควรลดการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ เพื่อ
น างบฯมาสนับสนุนการจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในมหาวิทยาลัย คิดเป็น ๑๑.๑% ส่วนรูปแบบของวารสารที่
เจ้าของวารสารมีการจัดเก็บแบ่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ วารสารอยู่ในรูปตัวเล่ม  คิดเป็น ๘๘ .๙% วารสารอยู่ในรูป
ไฟล์ คิดเป็น ๖๖ .๗% และมีวารสารให้บริการอยู่บนเว็บไซต์อยู่แล้วคิดเป็น ๖๖ .๗% และไม่มีวารสารใดเลยที่ไม่ได้
เก็บวารสารไว้ ทั้งในรูปตัวเล่มและไฟล์  



๗๐ 

 การประชุมบรรณาธิการวารสาร เรื่อง การจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

มีผู้เข้าร่วมประชุม ๓๐ คนโดยเป็นบรรณาธิการหรือตัวแทนของวารสารเข้าร่วมประชุม 
จ านวน ๑๘ วารสารและบุคลากรจากส านักหอสมุดและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบการจัดท า
วารสารอิเล็กทรอนิกส์  โดยผลจากท่ีประชุมเรื่องความร่วมมือในการจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์  ทุกวารสารยินดี
ร่วมมือในการจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวารสารฉบับที่มีการจัดเก็บค่าสมาชิกนั้น ยินดีให้น าข้อมูลเผยแพร่ใน
ระบบเฉพาะฉบับย้อนหลัง โดยเว้นปีปัจจุบันที่ยังมีการจ าหน่าย โดยส านักหอสมุดจะเป็นหน่วยงานประสานงานและ
แม่ข่ายในการด าเนินงาน  

 การจัดอบรมเรื่อง เรื่อง การจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

มีบรรณาธิการและตัวแทนจากแต่ละวารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าอบรม
ร่วมการฝึกอบรมจ านวน ๓๑ คน จากวารสาร ๑๓ รายชื่อ ได้แก่ วารสารวิศวกรรมสาร มก. วารสารอาหาร วารสาร
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วารสารวิทยาสารก าแพงแสน วารสารวนศาสตร์ วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์ 
วารสารเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อัคคีภัย วารสารระแนง โดยผลจากแบบประเมินผลการฝึกอบรมในหัวข้อความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคลังข้อมูลด้วยระบบ DSpace พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมที่
ร้อยละ ๒๓ .๓๓ และมีความรู้หลังจากการฝึกอบรมแล้วเพ่ิมข้ึนที่ ร้อยละ ๗๔ .๑๗ และมีความพึงพอใจในภาพรวม
ของการอบรมในระดับมากที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๑ หรือร้อยละ ๘๐.๒๕ 

 

 
การบริการวิชาการสู่สังคม 

 
 ส านักหอสมุดได้ด าเนินงานด้านบริการวิชาการสู่สังคม  เพ่ือสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชน สังคม ดังนี้   

๑. โครงการห้องสมุดชุมชน 
๒. โครงการกิจกรรมบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ 
๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ 
๔. โครงการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา 
๕. กิจกรรมการฝึกงานและให้นิสิต นักศึกษา 
๖. กิจกรรมให้การต้อนรับ ศึกษา ดูงานของผู้ดูงานชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
๗. กิจกรรมบริการสืบค้นฐานข้อมูลที่ส านักบอกรับให้แก่บุคคลภายนอก 
๘. กิจกรรมบริการสารสนเทศ (ตอบค าถาม,ชี้แนะแหล่งข้อมูล) 
๙. โครงการส ารวจความต้องการของอาจารย์และนักวิจัย เพ่ือเสนอแนะหนังสือ  

ประกอบการเรียนการสอน และการวิจัยตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
๑๐. โครงการสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
๑๑. โครงการแสดงหนังสือวิชาการ 



๗๑ 

๑๒. การจัดท า CIP ให้ส านักพิมพ์ มก. 
๑๓. โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย (AgNet) 
๑๔. โครงการให้บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัยด้านการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
๑๖. โครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว (Ag-eBook) 
๑๗. โครงการห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย (AgLib) 
๑๘. การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้การใช้ห้องสมุดและควมรู้ในวาระส าคัญๆ 

 
โครงการห้องสมุดชุมชน 

ส านักหอสมุดเริ่มโครงการห้องสมุดชุมชน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖  โดยคณะท างานห้องสมุดชุมชน ต่อมาปี 
๒๕๕๓ เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการโครงการห้องสมุดชุมชน ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย 
จัดหาโดยการจัดซื้อและขอรับบริจาคหนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา สิ่งของ เงิน
บริจาคสนับสนุนโครงการฯ ตลอดจนเงินทุนการศึกษา และส่งมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียน/ชุมชนด้อยโอกาสต่างๆ 
ในชนบท นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษา จัดการห้องสมุด ได้แก่ การจัดระบบห้องสมุด การจัดตกแต่งภูมิทัศน์ห้องสมุด โดยมี
กิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  

วันที่ ๑๔  ตุลาคม ๒๕๕๓ มอบหนังสือ จ านวน ๖๐๘  เล่ม และเกมการศึกษา ผ่านสโมสรนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร ์เพ่ือมอบต่อให้โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร จังหวัดสระแก้ว  

 

 

 

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ มอบหนังสือ จ านวน ๒ ,๑๙๐ เล่ม หุ่นจ าลองยางพารา วัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด 
อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ตลอดจนจัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อแก่นักเรียน ณ โรงเรียนไทรโยคน้อย
วิทยา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  

 

 

 

วันที่ ๙  สิงหาคม ๒๕๕๓  มอบหนังสือ จ านวน ๕๔๕   เล่ม เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ผ่านชมรม
มหาวิทยาลัย -ชาวบ้าน องค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือมอบต่อให้กับโรงเรียนวัดเขา
แจง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

 

 



๗๒ 

วันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๓  มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะน าการใช้
ห้องสมุด ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังม่วง  อ าเภอวัง
ม่วง จังหวัดสระบุรี  

  
 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓  มอบหนังสือ จ านวน ๑ ,๓๙๕ เล่ม ให้สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ในโครงการ

ทอดผ้าป่าหนังสือดีมีคุณค่า  
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓  จัดกิจกรรมประมูลสิ่งของ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์และบุคลากร

มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและบุคลากรส านักหอสมุด และผู้มีจิตศรัทธา บริจาคสิ่งของเพ่ือน ามาประมูลหาเงิน
สนับสนุนโครงการฯ 

๒๘ มกราคม ๒๕๕๔  จัดกิจกรรมส ารวจพื้นที่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย (น้ าท่วม)  ในเขตอ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

  

  

๒๘ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  จัดกิจกรรมหาเงินสนับสนุนโครงการห้องสมุดชุมชนในงานเกษตร
แฟร์ ประจ าปี ๒๕๕๔  ด้วยการจ าหน่ายเสื้อผ้ามือสอง สิ่งของบริจาค อาหารและเครื่องดื่ม เพ่ือหาเงินสนับสนุน
โครงการฯ เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย (น้ าท่วม) โรงเรียนในชุมชน/ชนบทที่ห่างไกลและขาดแคลน  

 กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๔  จัดกิจกรรมจัดหาหนังสือ อุปกรณ์การเรียน สิ่งของ และทุนการศึกษา 
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการตั้งกล่องรับบริจาคหน้าส านักหอสมุดและห้องสมุดคณะวิชาต่างๆ ตามที่ได้จัดตั้งไว้ตลอด



๗๓ 

ปี โดยกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากนิสิต อาจารย์ บุคลากร จากหน่วยงานภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะวิชาต่างๆ ในวิทยาเขตบางเขน สถานีวิทยุชุมชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กองกิจการนิสิต  ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด และฝ่ายพัฒนาพื้นที่เกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการ
เกษตร ตลอดจน มูลนิธิ บริษัทและส านักพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ บริษัท วิริยะธุรกิจ จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี.ซี.พี. ซัคเซ
สกรุ๊ป  บริษัท ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 
ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ บริษัท แว่นแก้ว เอ็ดดูเทนเมนท์  มูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิหมอชาวบ้าน  และมูลนิธิสวิตา 
เป็นต้น 
 

  

๒๒ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔  ส านักหอสมุด ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จ ากัด และสถานีวิทยุชุมชน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์การเรียน หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ตลอดจนโต๊ะ เก้าอ้ี และวัสดุอุปกรณ์งานเทคนิคห้องสมุดและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือตกแต่ง
ห้องสมุด จัดหมวดหมู่หนังสือ และจัดภูมิทัศน์ห้องสมุดวัดถ้ ากระบอก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และจัดให้
พิธีส่งมอบหนังสือและเปิดห้องสมุดวัดถ้ ากระบอก เมื่อวันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๕๔  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรอง
ประธานกรรมการคนที่ ๒ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด และรองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธ์ ที่
ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จ ากัด ร่วมมอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ และ
อุปกรณ์การเรียน กับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากส านักหอสมุด การนี้ได้รับเกียรติจาก นายศรัทธา คชพลายุกต์  
นายอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดห้องสมุดวัดถ้ ากระบอกและรับมอบห้องสมุดวัดถ้ ากระบอก 
เพ่ือถวายต่อพระอาจารย์วันชัย ศรีอินสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการด าเนินการจัดสร้างห้องสมุดวัดถ้ ากระบอก  

 
 

http://www.ku.ac.th/newdesign/content_level.php?menulevel=91
http://www.ku.ac.th/newdesign/content_level.php?menulevel=91
http://www.ku.ac.th/newdesign/content_level.php?menulevel=91
http://www.ku.ac.th/newdesign/content_level.php?menulevel=66
http://www.ku.ac.th/newdesign/content_level.php?menulevel=48
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๙ มีนาคม ๒๕๕๔   มอบหนังสือ จ านวน ๑ ,๗๕๘ เล่ม อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และตุ๊กตา ผ่าน
ชมรมมหาวิทยาลัย-ชาวบ้าน องค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการค่ายสู่ชนบท ครั้ง
ที่ ๓๗ เพ่ือมอบต่อให้กับโรงเรียนบ้านวังตอตั้ง ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๑๒ -๒๐ 
มีนาคม ๒๕๕๔ 

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔   มอบเสื้อผ้ากันหนาว จ านวน ๕๓๒  ตัว ผ่านกองกิจการนิสิต ในโครงการนนทรีอาสา 
ต้านภัยธรรมชาติ (ต้านภัยหนาวเพ่ือน้องโรงเรียนบ้านโนนกุง) เพ่ือมอบต่อให้ โรงเรียนบ้านโนนกุง อ าเภอชานุมาน 
จังหวัดอ านาจเจริญ  

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔  มอบหนังสือ จ านวน ๒๑๘ เล่ม อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ตุ๊กตา ของเล่นเด็ก 
กระเป๋า ผ้าห่ม ยาสามัญประจ าบ้าน ผ่านอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง จุด สน.ธรรมศาลา เพ่ือมอบต่อให้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลป่าเต็ง อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 

๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ กิจกรรมรับมอบเงินบริจาคสนับสนุนโครงการฯ และหนังสือบริจาคจาก สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด คณะวิชา และกองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จัดกิจกรรมส ารวจพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนบางบัว ร่วมกับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด (ระหว่างด าเนินการ) 

 
โครงการ CRM@KU LIBRARY 
 

ฝ่ายบริการ ได้จัดโครงการ CRM@KU Library ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างผู้ใช้บริการและส านักหอสมุด ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการ  CRM@KU Library จ านวน ๔ กิจกรรม ดังนี้ 

๑. กิจกรรม “Open  House @ KU  Library”   ส าหรับนิสิตใหม่  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓   
๒. กิจกรรม Be my guest  โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ไอทีไกด์: ส าหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ใน 

หัวข้อ  “การออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla” ให้แก่ นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
๓. กิจกรรม  Happy Reading  @ Research Square   เป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้พ้ืนที่นั่งอ่านเพื่อ 



๗๕ 

การค้นคว้าวิจัยส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  
๔. กิจกรรม  KU Library Alumni   เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนให้แก่ศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

ในช่วงวันรับพระราชทานปริญญาบัตร               
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส านักหอสมุดได้จัดท าเคาน์เตอร์บริการลูกค้าสัมพันธ์ จัดท าขึ้นเพ่ือให้บริการข้อมูลเบื้องต้นของ
ส านักหอสมุดแนะน าสถานที่ บริการต่าง ๆ ของส านักหอสมุด ตลอดจนท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว
ประกาศท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ  ให้แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด ผ่านแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ต่าง ๆ  ตลอดจน
ท าหน้าที่อ านวยความสะดวก และติดต่อประสานงานเบื้องต้นให้กับผู้มาติดต่อราชการกับส านักหอสมุด  
 

นอกจากนี้ ส านักหอสมุดเล็งเห็นถึงความส าคัญของนิสิตนานาชาติ / แลกเปลี่ยนนานาชาติที่ปัจจุบันมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส านักหอสมุดถือได้ว่าแหล่งส าคัญท่ีนิสิตกลุ่มดังกล่าวเข้ามาใช้บริการ ทั้งในส่วนของการ-
ค้นหาข้อมูลเพื่อการศึกษาและวิจัย รวมถึงเป็นที่ส าหรับอ่านหนังสือและสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ด้วยเหตุนี้ 
ส านักหอสมุดได้จัดท าโครงการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับนิสิตนานาชาติ / แลกเปลี่ยนนานาชาติขึ้น โดยแบ่งออกเป็น ๓  
กิจกรรมหลัก ดังนี้ ๑ ) จดหมายข่าวส านักหอสมุด (KU Library News Today) ๒) งาน International Connect 
Night ๓) อบรมการใช้ฐานข้อมูลและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote โดยในส่วนของจดหมายข่าว
ส านักหอสมุด จะจัดท าข้ึนทุก ๓ เดือน โดยเริ่มฉบับที่ ๑ ในเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และในส่วนของ
งาน “International Connect Night” เป็นส่วนงานที่ได้ร่วมกับศูนย์การศึกษานานาชาติ จัดขึ้นในรูปแบบของงาน
เลี้ยงสังสรรค์แบบไม่เป็นทางการ เลี้ยงอาหารไทยสไตล์ค็อกเทล โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดี รวมถึงความประทับใจแก่นิสิตกลุ่มดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ในบริการด้านต่าง ๆ ของส านักหอสมุด เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 
ประมวลภาพวันงาน International Connect Night 
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กิจกรรม “ส่งเสริมการอ่าน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 
กิจกรรม “ส่งเสริมการอ่าน” เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโครงการนี้จัดท าข้ึนเนื่องในวาระท่ีรัฐบาลประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
– ๒๕๖๑ เป็นวาระแห่งชาติในการส่งเสริมการอ่าน ภายใต้ชื่อ “ทศวรรษแห่งการอ่าน” ส านักหอสมุด จึงด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น และมอบให้ฝ่ายบริการ ด าเนินงานในเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ซึ่งฝ่ายบริการได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้ 

๑. กิจกรรม Reading Festival ๒๐๑๐ ในหัวข้อ “เล่าสู่กันฟัง” ให้แก่นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์    

๒. กิจกรรม Reading Festival ๒๐๑๐ ในหัวข้อ “The award winning books from our readers’  
choice”  ให้แก่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

๓. กิจกรรม Reading Festival ๒๐๑๐ ในหัวข้อ “Recommended Book Awards by Reader” ให้แก ่
นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

๔. จัดมุมส่งเสริมการอ่าน แนะน าหนังสือโดยแบ่งตามหัวข้อที่น าเสนอ ซึ่งจะท าการเปลี่ยนหัวข้อทุก 
เดือน โดยฝ่ายบริการได้จัดกิจกรรมนี้ จ านวน ๔ กิจกรรม ดังนี้ 

๑. กิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่าน ในหัวข้อ “สุนทรภู่กวีเอกของโลก”  ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ 
๒. กิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่าน ในหัวข้อ “หนังสือที่น่าอ่านส าหรับบัณฑิต”  ในเดือน 

กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
๓. กิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่าน ในหัวข้อ “นวนิยายที่ถูกยืมอ่านมากที่สุด ๑๐ อันดับ”  ในเดือน 

สิงหาคม ๒๕๕๓ 
๔. กิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่าน ในหัวข้อ “ใช้ธรรมะส่องทางชีวิต”  ในเดือนกันยายน ๒๕๕๓ 
๕. เขียนบทความแนะน าหนังสือน่าอ่านที่ได้รับการแนะน าชื่อหนังสือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

Reading Festival ๒๐๑๐ ลงบน Blog ของส านักหอสมุด (http://lib.ku.ac.th/blog)  เพื่อเป็นการเผยแพร่
สารสนเทศ และส่งเสริมการอ่านให้เกิดข้ึนในวงกว้างโดยการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Social Network) 

http://lib.ku.ac.th/blog)%20�ӹǹ


๗๗ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

โครงการฝึกอบรมนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ 
ส านักหอสมุดได้จัดให้มีการฝึกอบรมการสืบค้นและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศอย่าง  สม่ าเสมอ

เพ่ือให้นิสิตและบุคลากรจ านวนมากที่ยังขาดทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ  ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมการ  ฝึกอบรม
หลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ ๑๑-๑๒ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จากหน่วยงานระดับ คณะ สถาบัน 
ส านัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมจ านวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น  ๗๕ คน (จากเป้าหมาย ๘๐ คน / ๒ รุ่น คิดเป็น
ร้อยละ ๙๓.๗๕ จากดัชนีชี้วัดผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) โดยรุ่นที่ ๑๑ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๔ คน 
(ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓) และ รุ่นที่ ๑๒ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๑ คน (ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๓) 
 
 

กิจกรรมฝึกงานนิสิตบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ 
ส านักหอสมุด เป็นแหล่งให้การศึกษาส าหรับนิสิตบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และสาขาอ่ืนๆ 

จากสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ในปีที่ผ่านมาได้ฝึกงานไปทั้งสิ้น ๕ สถาบัน  ๘ คน ได้แก่  
- สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน ๒ คน (วันที่ ๑๙ เมษายน – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ) 
๒. มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน ๑ คน (วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) 
๓. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๓ คน (วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) 

- สาขาเกษตร 

๑. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร จ านวน ๑ คน (วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ - ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) 

- สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน ๑ คน 
(วันที่ ๑๔ มีนาคม – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 

 



๗๘ 

กิจกรรมเยี่ยมชม และน าชมส านักหอสมุด 
 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่ีได้รับความนิยมเข้าศึกษาดูงานมาก
แห่งหนึ่ง โดยได้มีโอกาสต้อนรับหน่วยงานจากหลายสถาบัน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยได้จัดให้มี
วิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ตามค าขอ รวมถึงให้การต้อนรับ และน าชมบริการและกิจกรรมตามจุดบริการต่าง 
ๆ ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมามีผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้นรวม ๓๕ ครั้ง รวมจ านวน ๕๖๙ คน  ประกอบด้วย ผู้ศึกษาดูงานชาวไทย 
จ านวน ๒๐๕ คน จากทั้งหน่วยงานของรัฐบาล อาทิเช่น การประปานครหลวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ในส่วนของผู้ศึกษาดูงานชาวต่างประเทศ มี
จ านวน ๓๖๔ คน อาทิเช่น เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจ าประเทศไทย พร้อมคณะ และ
ผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและป่าไม้จ าปาสักแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาจารย์และนักศึกษา
ต่างชาติจาก Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย และ Inje University ประเทศเกาหลี  ผู้บริหารและ
คณะจาก Southern Taiwan University ประเทศไต้หวัน และ Can Tho University ประเทศเวียดนาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 
โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย (AgNet) 

ได้ด าเนินการจัดอบรมการจัดการสารสนเทศด้านการเกษตรให้กับหน่วยงานความร่วมมือด้านการเกษตร
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งที่ ๑  จัดอบรมในหัวข้อ “การจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย และ 
มาตรฐานสื่อดิจิทัล”  ระหว่างวันที่ ๑๖ -๑๗ สิงหาคม  ๒๕๕๓ ที่ห้องฝึกอบรม ชั้น ๒  อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน ๕๒  คน และผลประเมินความพึงพอใจโดยรวม
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔ หรือที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๒ 

- ครั้งที่ ๒   จัดอบรมในหัวข้อ “การจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย ” 
ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๙ -๒๐ กันยายน ๒๕๕๓  ที่ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน ๖๐  คน และผลประเมินความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 
๙๘.๒ หรือที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๙๑ 

- ครั้งที่ ๓  จัดอบรมในหัวข้อ “การจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย และ การ
สร้าง Multimedia e-Book” ระหว่างวันที่ วันที่ ๒๙ -๓๐ กันยายน ๒๕๕๓  ที่ห้องฝึกอบรม ชั้น ๒  อาคารเทพรัตน์
วิทยาโชติ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน ๖๒  คน และผลประเมินความพึง
พอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๓ หรือที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๕ 

- ครั้งที่ ๔  จัดอบรมในหัวข้อ “การจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย  ระหว่าง
วันที่ วันที่ ๒๕ -๒๗ เมษายน ๒๕๕๔  ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน ๓๓ คน   และผล
ประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย ๔.๐๕ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๕ 

 
 

โครงการให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 



๘๐ 

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือให้บริการแก่บุคลากรสังกัด กรมพัฒนาที่ดินให้รับความสะดวกในการใช้บริการ
ห้องสมุด เพ่ือค้นคว้าหาข้อมูลด้านการเกษตร และอ่ืนๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรม
พัฒนาที่ดิน และส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การพัฒนา
เครือข่ายสารสนเทศเกษตร โดยให้บุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ใช้บริการห้องสมุดของส านักหอสมุด มี
ก าหนดระยะเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
สิ้นสุดวันที่ ๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔   

ความร่วมมือในการให้บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัยด้านการเกษตร เป็นการให้บริการในรูปแบบ
ต่าง ๆ  ได้แก่ บริการพ้ืนฐานของส านักหอสมุด ที่สมาชิกผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการในอาคารส านักหอสมุด 
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผ่านประตู   บริการยืมหนังสือ บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าบริการพื้นที่นั่งอ่าน 
เป็นต้น และบริการพิเศษของส านักหอสมุด อาทิเช่น บริการฐานข้อมูลที่ส านักหอสมุดมีให้บริการ การจัดฝึกอบรม
การสืบค้นสารสนเทศ แนะน าเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลที่ส านักหอสมุดบอกรับ และฐานข้อมูลด้านการเกษตร
อ่ืนๆ ไม่เกินปีละ ๒ ครั้ง บริการสืบค้นสารสนเทศด้านการเกษตรตามความต้องการจากฐานข้อมูลที่ส านักหอสมุดมี
ให้บริการ ผ่านระบบ Ag-eRequest จ านวนไม่เกิน ๕ requests ต่อคนต่อปี   
 การด าเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน  ได้มีการจัดฝึกอบรมจ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งที่ ๑  เรื่อง “การฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย” โดยจัดอบรม 
เป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๒  วัน ระหว่างวันที่  ๒๘-๒๙ มิถุนายน และ ๓๐ มิถุนายน -๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีผู้เข้าร่วมการ
อบรมจ านวน ๑๐๒ คน และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย ๔.๐๗ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๔ 

- ครั้งที่ ๒  เรื่อง “โปรแกรมการจัดการเอกสารอ้างอิง”  โดยจัดอบรมเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน  
ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๘ -๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน ๙๓ คน  และมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย ๔.๐๕ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๓ 
 

  

 
 

โครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( Ag-
eBook) 

เป็นการด าเนินงานระหว่างส านักหอสมุด โดยศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงาความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย รวมทั้ง
หน่วยงานและเจ้าของผลงานที่ยินดีเผยแพร่ผลงานเพื่อให้เป็นคลังความรู้สนับสนุนการเรียน การสอน ของมูลนิธิ



๘๑ 

พระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ์ และสาขาวิชาเกษตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งเกษตรกร และผู้สนใจ
ทั่วไป  เพ่ือได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาการเกษตร  

การด าเนินงานของโครงการฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  มีดังนี้ 
- การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๓  ตามเป้าหมายจ านวน ๙๙ เล่ม  
- จัดงานพิธีเปิดบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรฯ และมอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ให้กับโครงการลูกพระดาบส พร้อมกับมอบตราสัญลักษณ์ให้กับหน่วยงานและเจ้าของหนังสือที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ในวันพุธที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๓ :๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ด ารง ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่าย
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเปิดบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้าน
การเกษตรฯ และคุณเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ ผู้อ านวยการโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ เป็นผู้แทน 
โครงการพระดาบส มูลนิธิพระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรฯ 

 
 

ตาราง แสดงรายชื่อหนังสือด้านการเกษตรที่ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรฯ จ านวน ๙๙ เล่ม ของ
เจ้าของผลงานและหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ 
 

เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน จ านวนเล่ม ชื่อผลงาน 
๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๓๐ เล่ม ๑. การเลี้ยงหวายขนาดออกดอก 

๒. กล้วยไม้ส าหรับตัดดอก 
๓. การปลูกข้าวโพดในประเทศไทย 
๔. หลักเศรษฐศาสตร์การเกษตร 
๕. นโยบายเกษตรว่าด้วยการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ วิธีการและ
การด าเนินนโยบายเกษตรของประเทศไทยและต่างประเทศ 
๖. สับปะรด และสรีรวิทยาการเจริญเติบโตของสับปะรด 
๗. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ ์
๘. การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ ์
๙. ปรับปรุงพันธุ์พืช: พื้นฐาน วิธีการ และแนวคิด 
๑๐. ปรับปรุงพันธุ์พืช: ความหลากหลายของแนวคิด 
๑๑. ป่าชายเลน 
๑๒. พันธุ์ไม้ป่าชายเลน 
๑๓. พึ่งหน้าดิน ชาติปลอดภัย 
๑๔. ควายในระบบไร่นาไทย 
๑๕. ดินที่ใช้ปลูกข้าว 
๑๖. มวนที่ส าคัญของประเทศไทย 
๑๗. ภาพปลา 
๑๘. เทคโนโลยีการผลิตและธุรกิจไม้ตัดดอก 
๑๙. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๒๐.  การศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้าน
การเกษตร 
๒๑. พระบิดรของแผ่นดิน 
๒๒. ทั้งบ้านและไร่นา ชีวิตพอเพียงที่ฟาร์มบางเบิด 
๒๓. ธ ทรงเป็นร่มเกล้าชาวเกษตร 
๒๔. กล้วยไม้ส าหรับผู้เริ่มต้น 
๒๕. พรรณพืชในประวัติศาสตร์ไทย 
๒๖. การเกษตรไทย อู่ข้าวอู่น้ าข้ามสหัสวรรษ 
๒๗. การเกษตรยั่งยืน หลักการ แนวทาง และตัวอย่างระบบฟาร์ม 
๒๘. วัวชน กับ คนใต้ 
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๒๙. ภูมิปัญญาชาวบ้าน และส านวนไทยจากไร่นา 
๓๐. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขมวลชน และ
การเกษตรยั่งยืน 

๒. มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์ ๗ เล่ม ๑. ข้าวในศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. ข้าว: อาหารและการค้า 
๓. ข้าวกับชาวนา 
๔. ข้าวขวัญของแผ่นดิน 
๕. ข้าวของพ่อ 
๖. ข้าวของเรา 
๗. ร่วมใจคุ้มครองพันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ 

๓. กรมส่งเสริมการเกษตร ๓ เล่ม ๑. ผักสวนครัวสานสายใยรักแห่งครอบครัว 
๒. หน้าวัว 
๓. บอนส ี

๔. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

๑ เล่ม ๑. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทย 

๕. กรมวิชาการเกษตร ๕ เล่ม ๑. จารึกไว้ในกรมวิชาการเกษตร 
๒. พรรณไม้ในกรมวิชาการเกษตร เล่ม ๑ 
๓. พรรณไม้ในกรมวิชาการเกษตร เล่ม ๒ 
๔. หมายเหตุ ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙ 
๕. พรรณไม้หอม ในสวนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

๖. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ๑ เล่ม ๑. ๙ บันทึกแห่งอ้อยและน้ าตาลทรายไทย 

๗. กรมการข้าว ๑๙ เล่ม ๑. ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ (ไทย-อังกฤษ) 
๒. ข้าวตอซัง 
๓. ข้อควรระวังในการปลูกข้าว 
๔. แมลงศัตรูข้าวไร่ที่ส าคัญในประเทศไทยและการป้องกันก าจัด 
๕. โรคข้าวและการป้องกันก าจัด 
๖. แมลง สัตว์ศัตรูข้าว และการป้องกันก าจัด 
๗. คู่มือการป้องกันก าจัดวัชพืชในนาข้าว 
๘. การจัดการข้าววัชพืช แบบผสมผสาน ในระบบการผลิตแบบ
เกษตรดีที่เหมาะสม  

๙. ข้าวโภชนาการ 
๑๐. การผลิตข้าวคุณภาพดีเพื่อการส่งออก 
๑๑. ข้าว…แหล่งก าเนิดวัฒนธรรมไทย 
๑๒. พันธุ์ข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ที่ส่งเสริมในประเทศไทย 
๑๓. ข้าว: เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
๑๔. องค์ความรู้ด้านศัตรูข้าว: คู่มือส าหรับชาวนาไทย 
๑๕. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว 
๑๖. การวิจัยข้าวทนดินเค็มในภาคกลาง 
๑๗. รูปแบบการผลิตพืชส าหรับข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย ์
๑๘. หลักการอารักขานาข้าวอินทรีย ์
๑๙. องค์ความรู้: เทคโนโลยีการปลูกข้าว 

๘. วารสารเคหการเกษตร ๓ เล่ม ๑. สู่ความส าเร็จในธุรกิจกล้วยไม้คุณภาพแบบเครือข่าย 
๒. ภัยคุกคามและสูตรผ่าทางตัน เพื่อชาวสวนยุคโลกไร้พรมแดน 
๓. การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๙. กรมปศุสัตว ์ ๙ เล่ม ๑. คู่มือการผลิตหญ้าแพงโกล่าแห้งคุณภาพด ี
๒. คู่มือการประเมินและคัดเลือกรูปร่างโคนม 
๓. คู่มือสุขภาพโคเนื้อ 
๔. โรคสัตว์ปีก 
๕. โรคสัตว์เล็ก : สุกร 
๖. การวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสในสัตว์ปีกทางห้องปฏิบัติการ 
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๗. คู่มือการเพิ่มความรู้ และทักษะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ด้านการ
จัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์  
๘. ภูมิปัญญาไทย การจัดการเลี้ยงกระบือปลัก 
๙. คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการส่ิงแวดล้อม ส าหรับฟาร์มสุกร 

๑๐. กรมพัฒนาที่ดิน ๖ เล่ม ๑. แบบจ าลองดินกรด ดินเปรี้ยว และปริมาณความต้องการปูน
ของประเทศไทย 
๒. ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 
๓. ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคเหนือและที่สูงตอนกลาง
ของประเทศไทย 
๔. ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคกลางของประเทศไทย 
๕. ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคใต้ และชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออกของประเทศไทย 
๖. คู่มือเรื่องการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดิน 

๑๑. กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ๑ เล่ม ๑. ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ระยะที่ ๑ 

๑๒. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

๕ เล่ม ๑. ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน 
๒. ชีวิตที่พอเพียง เล่ม ๑  
๓. ชีวิตที่พอเพียง เล่ม ๒ 
๔. ชีวิตที่พอเพียง เล่ม ๓ 
๕. ชีวิตที่พอเพียง เล่ม ๔ 

๑๓. เจ้าของผลงานที่ยินดีเผยแพร่ผลงาน   

     ๑๓.๑ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

๓ เล่ม ๑. บันทึกของแผ่นดิน ๑: หญ้า ยา สมุนไพร ใกล้ตัว 
๒. บันทึกของแผ่นดิน ๒: ผัก เป็นยา รักษา ชีวิต 
๓. บันทึกของแผ่นดิน ๓: พืชหอม เป็นยา 

     ๑๓.๒ ส านักพิมพ์มติชน ๑ เล่ม ๑. ๑๐ มหัศจรรย์ พลังงานทดแทน กู้วิกฤตโลกร้อน 

     ๑๓.๓ คุณอุดมพร อมรธรรม ส านักพิมพ์แสง
ดาว จ ากัด 

๑ เล่ม ๑. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว 

     ๑๓.๔ วัฒน์ระว ี(นามปากกา) ส านักพิมพ์แสง
ดาว จ ากัด 

๑ เล่ม ๑. เมื่อฟ้าโอบ และดินอุ่น ขอตามรอยบาทพ่อที่พอเพียง 

     ๑๓.๕ คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน ์ส านักพิมพ์
แสงแดด จ ากัด 

๑ เล่ม ๑. ข้าวกล้อง ข้าวงอก มหัศจรรย์อาหารต้านโรค 

     ๑๓.๖ รศ.สุวิทย์ ธีรศาศวัต ๑ เล่ม ๑. ประวัติศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร 

     ๑๓.๗ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

๑ เล่ม ๑. ค าพ่อสอน: ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 
- การเสวนาเรื่อง “จากใจคนท าหนังสือ จากกระดาษสู่อิเล็กทรอนิกส์”  ซึ่งจัดในวันงานพิธี 

เปิดบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๔ วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ประธานกรรมการบริหาร ส านักพิมพ์ มก. และคุณ
เปรม ณ สงขลา บรรณาธิการบริหารวารสารเคหการเกษตร  

- การสาธิตระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรฯ และ นิทรรศการ เรื่อง  
“วิวัฒนาการการพัฒนาหนังสือจากอดีตสู่ปัจจุบัน” 

  
 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในวันงานพิธีเปิดบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วันที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๕๓  
ทั้งหมดจ านวน ๑๗๓ คน โดยผลประเมินความพึงพอใจ พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เท่ากับ ๔.๑๓ หรือ ร้อยละ ๘๒.๖ 
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โครงการห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย (AgLib) 
 เป็นการด าเนินร่วมกันระหว่างส านักหอสมุด โดยศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์และศูนย์
สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ กับหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร เพ่ือ
รวบรวม จัดเก็บสารสนเทศด้านการเกษตรให้เป็นห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย เพื่อเผยแพร่ ความรู้ และเกิด 
การใช้ประโยชน์สารสนเทศด้านการเกษตรร่วมกัน  โดยมีหน่วยงานเจ้าของผลงานร่วมกันบันทึกข้อมูลและเผยแพร่
ข้อมูลในระบบแล้วจ านวน ๕๗๓ ระเบียน 
 
 
โครงการนิทรรศการและฐานข้อมูลเกษตรสัญจร 

 ได้ด าเนินงานจัดนิทรรศการและสาธิตการสืบค้นฐานข้อมูล เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูล
และให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลด้านการเกษตรและฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นในงานแสดวิชาการหรือการ
ประชุมทางวิชาการต่าง ๆ  ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

- งานการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๐๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓  
- งานเพ่ือนพึ่ง (ภา) ยามยาก ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓  

  

  

 
 
 
 
 



๘๕ 

 
งานการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๐๑๐ 
 

  
 
 
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดเครือข่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ส านักหอสมุดได้จัดให้มีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดเครือข่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
๑. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างห้องสมุดวิทยาเขตต่างๆ 
๒. โตรงการ Service Delivery 
๓. กิจกรรม Click here for more info 
๔. การจัดนิทรรศการ 

กิจกรรม Click here for more info 
ส านักหอสมุดได้จัดโครงการ Click here for more info โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม

การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ส านักหอสมุดบอกรับทั้งหมด และเพ่ือให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการใช้ฐานข้อมูลในปริมาณที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งในครั้งนี้ใช้ชื่อกิจกรรมว่า “Click here for 
more save energy info” โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการถามค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับ “การอนุรักษ์พลังงาน” โดยให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหาค าตอบในฐานข้อมูลออนไลน์ การจัดกิจกรรมนี้จะเดินทางไปจัดตามคณะต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย และท่ีส านักหอสมุด ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น ๗ ครั้ง ดังนี้ 

a. กิจกรรม “Click here for more save energy info” ที่ส านักหอสมุด เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๔๒ คน 

b. กิจกรรม “Click here for more save energy info” ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่๒๑ 
มกราคม ๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๑๖ คน 

c. กิจกรรม “Click here for more save energy info” ที่ส านักหอสมุด เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๘๒ คน 

d. กิจกรรม “Click here for more save energy info” ที่คณะวนศาสตร์ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๘๘ คน 

e. กิจกรรม  “Click here for more save energy info” ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๘๒ คน 

f. กิจกรรม “Click here for more save energy info” ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๙๗ คน 



๘๖ 

g. กิจกรรม “Click here for more save energy info” ที่คณะประมง เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๒๒ คน 

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม การแข่งขันนักสืบค้นสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ส านักหอสมุดบอกรับ อีกท้ังเป็นกิจกรรมเพ่ิมทักษะ 
การสืบค้นอีกด้วย โดยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฯ ที่ห้องฝึกอบรม ชั้น ๒ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ส านักหอสมุด 
เมื่อวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๑ คน 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๗ 

๒.๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านักหอสมุด  
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) นั้น ส านักหอสมุด ได้ด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่
สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ส าหรับการ
ประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มี
พัฒนาการเท่านั้น 
  ส านักหอสมุด มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๖ องค์ประกอบคุณภาพ และ
มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับท่ีก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง  ได้
คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๐ ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๒ 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีรายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 

ตาราง สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ ๖ ด้าน 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินกร   

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 1.00 4.62 3.55 4.75 2.70 ดีมาก พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  
(ตัวบ่งชี้เลือก 2 ตัวบ่งชี้) 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 4.00 3.50 - - 4.20 3.80 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 4.00 3.00 5.00 5.00 4.50 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน  
(ตัวบ่งชี้เลือก 2 ตัวบ่งชี้) 

- - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมตัวบ่งชี้บังคับ 5.00 5.00 4.22 3.33 4.75 4.03 4.40 3.62   
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ด ี พอใช ้ ดีมาก ด ี ด ี ด ี   
เฉลี่ยรวมตัวบ่งชี้เลือก  - - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.50 4.50   
ผลการประเมิน  - - ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี   



 ๘๘ 

  ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๓ สามารถสรุปผลการด าเนินงาน
รายองค์ประกอบ ได้ดังนี ้

 
องค์ประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ พบว่า มี ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐ ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  รายละเอียดดัง
ตาราง 

ตารางสรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย  ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม ๕)  
ประเมินตามเป้าหมาย  

  ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
  ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร   x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ (สกอ.) ๑ ตัวบ่งชี้ 

            ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๑ ๐ 

๑.๑ กระบวนการพัฒนา
แผน 

ข้อ N/A ๘ ๗  ๗ ๘   N/A ๕.๐๐ ๔.๐๐ /  x 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  ๗  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน  กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว  ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕ ) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ ๑๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔) 
 ๒. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  
 ๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน  
 ๔. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือวัดความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๕. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน  



 ๘๙ 

 ๖. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ  ๒ ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
 ๗. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  อย่างน้อยปีละ  ๑ ครั้ง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
 ๘. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป

ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

ผลการด าเนินงาน 
  

๑. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน  และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน   โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ๑๕ ปี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕ ) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔) 

  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักหอสมุด (หลักฐาน ๑.๑-๑-๑)  จะ
ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน โดยการจัดท าแผนฯ จะประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดับสูง ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และผู้บริหารระดับต้น คือ หัวหน้าฝ่ายซึ่ง
เป็นตัวแทนของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่ได้รวบรวมผลการด าเนินงานจากสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรฝ่าย
ในรอบปีที่ผ่านมาและที่ก าลังด าเนินงานอยู่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูล ความคิดเห็นของบุคลากรจากมติที่ประชุมของฝ่าย  

  การจัดท าแผนฯ ผู้บริหารจะร่วมกันระดมความคิดเห็น รวมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-
ภายนอก โอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงาน (หลักฐาน ๑.๑-๑-๒)  ความเชื่อมโยงของการด าเนินงานตามภารกิจของ
ส านักหอสมุด ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕ ) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔ ) (หลักฐาน ๑.๑-๑-๓)  และได้น าแผนฯ ดังกล่าวเสนอเข้าท่ี
ประชุมเพ่ือพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าส านัก (หลักฐาน ๑.๑-๑-๔)  

 
๒. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

  ส านักหอสมุดถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ (แผนกลยุทธ์) สู่หน่วยงานย่อยภายในระดับฝ่าย ผ่านทางการ
ประชุมหัวหน้าฝ่าย (หลักฐาน ๑.๑-๒-๑)   โดยการมอบหมายหัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้นในการน าข้อมูล
นโยบายของหน่วยงานไปถ่ายทอดให้บุคลากรฝ่ายทราบผ่านการประชุมบุคลากรฝ่าย (หลักฐาน ๑.๑-๒-๒)  และเพ่ือให้
บุคลากรเกิดการยอมรับ และร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้ ผู้อ านวยการจึงได้มีการประชุมชี้แจง
แนวทาง และแผนฯ ให้บุคลากรทั้งหน่วยงานทราบในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (หลักฐาน ๑.๑-๒-๓) อีกท้ัง
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บเพจส านักหอสมุด www.lib.ku.ac.th ระบบการสื่อสารภายในองค์กร คือ ระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office (หลักฐาน ๑.๑-๒-๔) โดยแบ่งเป็น ๒ แผนงาน คือ ๑. แผนงานยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น
แผนงานเชิงรุกท่ีด าเนินการสอดคล้องกับภารกิจของส านักฯ คือ สนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของ

http://www.lib.ku.ac.th/
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มหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ ๒. แผนงานประจ า 
ประกอบด้วย ๒.๑ แผนงานประจ าระดับหน่วยงาน ได้แก่ แผนงานบริการวิชาการสู่สังคม (การฝึกงานนิสิต การด าเนิน
โครงการห้องสมุดชุมชน) แผนท านุศิลปวัฒนธรรม แผนงานประกันคุณภาพ แผนงานการจัดการความรู้ และแผนงาน
พัฒนาบุคลากร และ ๒.๒ แผนงานประจ าของฝ่ายซึ่งเป็นภารกิจตามภาระหน้าที่ของฝ่ายงานทั้ง ๖ ฝ่าย (หลักฐาน ๑.๑-
๒-๕)  

  
๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน 

  ส านักหอสมุดมีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
ที่สอดคล้องครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน (หลักฐาน ๑.๑-๑-๑ และ ๑.๑-๒-๕) 

 
๔. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพื่อวัดความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  ส านักหอสมุดมีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
พร้อมทั้งดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานที่สอดคล้องครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน (หลักฐาน ๑.๑-๒-๕) 

 
๕. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 การด าเนินงานของส านักหอสมุดตามภารกิจหลัก สนับสนุนการเรียน การสอนและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริการวิชากรแก่สังคม ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ส านักหอสมุดได้ด าเนินงานตามแผนงาน
ที่ก าหนด เช่น แผนงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือความสมบูรณ์ทุกสาขาวิชา แผนงานพัฒนาการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือความเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ แผนงานสร้างความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ แผนงาน
จัดให้มีการบริการเชิงรุกและการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้ แผนงานพัฒนาการสอนการรู้
สารสนเทศ และแผนงานบริการวิชาการ ฯลฯ (หลักฐาน ๑.๑-๕-๑) 
 

๖. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ  ๒ ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

  เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบการท างานให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด ส านักหอสมุดได้ก าหนดให้แต่
ละฝ่ายจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเทียบเป้าหมาย (รายไตรมาส) ต่อไป  (หลักฐาน ๑.๑-๖-๑)  ส าหรับแผนงานซึ่ง
เป็นภาระงานประจ า กรณีโครงการที่แล้วเสร็จ จะต้องรายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (หลักฐาน ๑.๑-๖-๒)  แยกจาก
การรายงานผลโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ในรายงานผลเทียบเป้าหมาย รายไตรมาส โดยเสนอต่อผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุด เพื่อน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์ ประเมินผลการพัฒนาการท างานต่อไป และน าเสนอผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก (หลักฐาน 
๑.๑-๖-๓) 
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๗. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์  อย่างน้อยปีละ  ๑ ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

  ในแต่ละปีงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจะรวบรวมผลการด าเนินงานและจัดท าเป็นรายงานผลเสนอ
ต่อผู้บริหาร และรายงานในที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการบริหารงานและเพ่ือใช้เป็นข้อมูลการ
ก าหนดแผนงานในรอบปีถัดไป (หลักฐาน ๑.๑-๕-๑) 

 
๘. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป

ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  กระบวนการในการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ส านักหอสมุดให้ความส าคัญกับ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าส านัก โดยน ามาทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้การด าเนินงานของ
ส านักหอสมุดบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาทิ มหาวิทยาลัยก าหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และส านักหอสมุดน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือพิจารณาในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ โดยที่ประชุมได้เสนอแนะให้ทบทวนการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จขอกิจกรรมที่ศึกษาความ
พึงพอใจไม่ควรต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ (หลักฐาน ๑.๑-๖-๓)  ซึ่งส านักหอสมุด ได้ทบทวนและปรับแก้ตามข้อเสนอ (หลักฐาน 
๑.๑-๘-๑)   

   
เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๑.๑ N/A ๘ ข้อ N/A ๕ คะแนน ๗ ข้อ บรรลุ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๑.๑ N/A ๖ ข้อ N/A ๔ คะแนน ๗ ข้อ ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ : ไม่มีการประเมินและไม่น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 ๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ หรือ ๗ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๘ ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๑.๑-๑-๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๓ 
๑.๑-๑-๒ รายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกและความเชื่อมโยง เพ่ือการจัดท าแผน

ส านักหอสมุด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
๑.๑-๑-๓ รายงานการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๓ 
๑.๑-๑-๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓  
๑.๑-๒-๑ รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย เรื่อง การจัดท าแผนส านักหอสมุด ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๓ 
๑.๑-๒-๒ รายงานการประชุมของฝ่ายงาน ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๓  
๑.๑-๒-๓ การประชุมชี้แจงแผนฯ โดยผู้อ านวยการส านักหอสมุด วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑.๑-๒-๔ เว็บเพจส านักหอสมุด www.lib.ku.ac.th และ ระบบการสื่อสารภายในองค์กร คือ ระบบ

ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office 
๑.๑-๒-๕ แผนงานของแต่ละฝ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
๑.๑-๕-๑ รายงานผลตามยุทธศาสตร์ ส านักหอสมุด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
๑.๑-๖-๑ แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนงาน (รายไตรมาส) 
๑.๑-๖-๒ แบบฟอร์มรายงานผลตามโครงการ 
๑.๑-๖-๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งที่ ๒-๓/๒๕๕๓ และ ๑/๒๕๕๔ 
๑.๑-๘-๑ แผนปฏิบัติการส านักหอสมุดประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lib.ku.ac.th/


 ๙๓ 

องค์ประกอบท่ี ๒ ภารกิจหลัก 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ ๒ ภารกิจหลัก  จ านวน ๓ ตัวบ่งชี้ พบว่า มี ผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๗๕ ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๗๐ ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ รายละเอียดดังตาราง 

ตาราง สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๒ ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย  ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม ๕)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
  ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
    

/ = บรรลุ 
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร   x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ ๒  ภารกิจหลัก       ๔.๑๕ ๔.๗๕ 2.70 ๒ ๓ 
๒.๑ ร้อยละของ

กิจกรรม/โครงการ
บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพที่
ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติต่อ
จ านวนบุคลากร 

ร้อยละ ๔๖ ๓๕.๑๑ ๗๖ 2.71 21 16.28 ๓๕.๑๑  ๓๐.๐๐  ๕.๐๐ ๕.๐๐ 2.71  /  /  

๑๓๑ ๑๒๙ 129 

๒.๒ ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย ๑๑,๑๓๘.๖๗ ๔.๓๒ ๕๕,๖๒๗.๔๕ ๔.๒๔ 12,593.0
8 

4.38 4.32 4.32 4.32 4.24 4.38  x   / 

๒,๕๘๐ ๑๓,๑๑๘ 2,873 

๒.๓ ระดับความส าเร็จ
ของการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ ๓ ๕ 1 5 5 3.00 5.00 1.00 /   /  

 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการพัฒนา 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจ านวนบุคลากร  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ ๓๕.๑๑ 

ผลการด าเนินงาน 

 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของหน่วยงาน ในการสนองตอบความต้องการของ
ผู้ใช้บริการที่เป็นนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาชนทั่วไป และเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้ และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน จึงได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ อาทิ การฝึกอบรมการใช้



 ๙๔ 

ฐานข้อมูลแก่บุคคลทั่วไป การฝึกอบรมนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ การสอนการรู้สารสนเทศท่ีจัดขึ้นและตามค าขอ 
การจัดท า CIP ให้กับส านักพิมพ์ มก. การให้บริการการแนะน าสืบค้นฐานข้อมูล การให้บริการสารสนเทศเกษตรบน
อินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังได้ด าเนินโครงการห้องสมุดชุมชน การให้การฝึกงานแก่นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ การส่งบุคลากรเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อต่างๆ และการให้การอบรมกรณีศึกษา ดูงาน
จากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ส านักหอสมุด มีจ านวนกิจกรรม/โครงการ
บริการทางวิชาการ ๔๐ โครงการ/กิจกรรม มีบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน ๑๒๙ คน ไม่มีบุคลากรลาศึกษาต่อ  

 
 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ฯ ต่อจ านวนบุคลากร  
      = ๗๖/๑๒๙  =  ๕๘.๙๑ คะแนนที่ได้ =  (๕๘.๙๑ x ๕) / ๓๐ =  ๕ คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของกิจกรรม/โครงการทางวิชาการ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๒.๑ ๔๖ ร้อยละ 
๓๕.๑๑ 

๗๖ ร้อยละ
๕๘.๙๑ 

๕ คะแนน ๕ คะแนน ร้อยละ 
๓๐.๐๐ 

บรรลุ 
๑๓๑ ๑๒๙ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๒.๑ ๔๖ ร้อยละ 
๓๕.๑๑ 

21 ร้อยละ
16.28 

๕ คะแนน 2.71 
คะแนน 

ร้อยละ 
๓๐.๐๐ 

ไม่บรรลุ 
๑๓๑ ๑๒๙ 

หมายเหตุ : พิจารณาเฉพาะโครงการบริการวิชาการที่ไม่ใช่งานประจ า กิจกรรมฝึกงานนิสิต และการเยี่ยมชมดูงาน เนื่องจากไม่พบ
รายงานการประเมินผลการด าเนินในรายกิจกรรมที่ชัดเจน นับเพียง 21 กิจกรรม 



 ๙๕ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๒.๑-๑ โครงการแสดงหนังสือวิชาการ 
๒.๑-๒ โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (OPAC one stop searching) 
๒.๑-๓ โครงการจัดเก็บวารสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
๒.๑-๔ โครงการฐานข้อมูลภูมิปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๒.๑-๕ โครงการฐานข้อมูลการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๒.๑-๖ โครงการจัดเก็บสารสนเทศวารสาร (ย้อนหลัง)  ด้านการเกษตรเพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลด้าน

การเกษตรของประเทศไทย 
๒.๑-๗ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทยเพ่ือทดแทนระบบเดิม 
๒.๑-๘ โครงการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา (Subject guide) 
๒.๑-๙ โครงการจัดการความรู้งานบริการห้องสมุดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

๒.๑-๑๐ โครงการจัดการและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศด้านการเกษตร 
๒.๑-๑๑ โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร ครั้งที่ ๓  ไอที เกษตร ในยุค

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
๒.๑-๑๒ โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย 
๒.๑-๑๓ โครงการบริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย (KULIB Researcher Corner) 
๒.๑-๑๔ โครงการ CRM@KU LIBRARY 
๒.๑-๑๕ โครงการนิทรรศการและฐานข้อมูลเกษตรสัญจร 
๒.๑-๑๖ โครงการ Edutainment Day 
๒.๑-๑๗ โครงการห้องสมุดชุมชน 
๒.๑-๑๘ โครงการประชุมกลุ่มผู้ใช้ห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ในประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ 
๒.๑-๑๙ โครงการส่งเสริมการอ่านภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒.๑-๒๐ โครงการส่งเสริมการอ่านภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการย่อยที่  ๕ 

โครงการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี 

๒.๑-๒๑ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นเลิศส าหรับนิสิต มก. 
๒.๑-๒๒ การให้บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัยด้านการเกษตร ส าหรับกรมพัฒนาที่ดิน 
๒.๑-๒๓ โครงการ Power Up English ตอน เตรียมพร้อมสู่สนามสมัครงาน 
๒.๑-๒๔ กิจกรรม การจัดท า CIP ให้ส านักพิมพ์ มก. 
๒.๑-๒๕ กิจกรรมบริการสารสนเทศ (ตอบค าถาม,ชี้แนะแหล่งข้อมูล) 
๒.๑-๒๖ กิจกรรมการฝึกงานและให้นิสิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  
๒.๑-๒๗ กิจกรรมให้การต้อนรับ ศึกษา ดูงานของ ผู้ดูงานชาวไทย 



 ๙๖ 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๒.๑-๒๘ กิจกรรมให้การต้อนรับ ศึกษา ดูงานของ ผู้ดูงานชาวต่างประเทศ  
๒.๑-๒๙ จ านวนบุคลากรส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๒.๑-๓๐ แบบเก็บภารกิจหลัก ๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 

 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ ๔.๓๒ 

ผลการด าเนินงาน 

  เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใช้บริการ ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานและ
การให้บริการ ส านักหอสมุดได้ก าหนดให้ทุกฝ่ายด าเนินงานส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทั้งที่
เป็นการให้บริการภายใน (การให้บริการผู้ใช้บริการที่เป็นบุคลากรส านักหอสมุด) และการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ภายนอก ทั้งนี้ส านักหอสมุดได้ด าเนินการศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการ ส านักหอสมุด เป็นประจ าทุกปี โดยการ
ส ารวจความพึงพอใจจะพิจารณาจาก ๔  ประเด็นส าคัญตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ คือ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอน
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และต่อคุณภาพการให้บริการ  

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ส านักหอสมุด มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด ๓๐ โครงการ 
โดยแบ่งตามฝ่ายงาน ดังนี ้

๑. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของส านักหอสมุด จ านวน ๑ กิจกรรม 
๒. ฝ่ายบริการ จ านวน ๑๒ โครงการ 
๓. ฝ่ายสารสนเทศ จ านวน ๓ โครงการ 
๔. ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน ๑ โครงการ 
๕. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน ๔ โครงการ 
๖. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๗ โครงการ 
๗. ส านักงานเลขานุการ จ านวน ๒ โครงการ 

ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๑๒,๗๑๘  คน มีผลรวมของ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคูณจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละโครงการ/กิจกรรม จ านวน ๕๕,๒๒๓.๔๑ คะแนน  
  



 ๙๗ 

 
 
  

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  = ๕๕,๖๒๗.๔๕ / ๑๓,๑๑๘ คะแนนที่ได้ =  ๔.๒๔ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น  
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๒.๒ ๑๑,๑๓๘.๖๗ ค่าเฉลี่ย 
๔.๓๒ 

๕๕,๖๒๗.๔๕ ค่าเฉลี่ย
๔.๒๔ 

๔.๓๒ 
คะแนน 

๔.๒๔
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
๔.๓๒ 

ไม่บรรลุ 
๒,๕๘๐ ๑๓,๑๑๘ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๒.๒ ๑๑,๑๓๘.๖๗ ค่าเฉลี่ย 
๔.๓๒ 

12,593.08 ค่าเฉลี่ย
๔.๓๘ 

๔.๓๒ 
คะแนน 

๔.๓๘
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
๔.๓๒ 

บรรลุ 
๒,๕๘๐ 2,873 

หมายเหตุ : พิจารณาเฉพาะโครงการบริการวิชาการที่ไม่ใช่งานประจ า จ านวน 21 โครงการ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๒.๒-๑ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของส านักหอสมุด 
๒.๒-๒ รายงานผลการประเมินโครงการ “บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย” (KULIB Research 

Corner) 
๒.๒-๓ รายงานผลการประเมินโครงการ Power Up English ตอน เตรียมพร้อมสู่สนามสมัครงาน 
๒.๒-๔ รายงานผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) ปีการศึกษา 

๒๕๕๓ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 



 ๙๘ 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๒.๒-๕ รายงานผลการประเมินโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ 
๒.๒-๖ รายงานผลการประเมินกิจกรรม Click here for more save energy info" 
๒.๒-๗ รายงานผลการประเมินโครงการ Click here for more info 
๒.๒-๘ รายงานผลการประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการยืมและน าส่งระหว่างห้องสมุด 
๒.๒-๙ รายงานผลการประเมินโครงการ Database Searching Skill 

๒.๒-๑๐ รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิม- 
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒.๒-๑๑ รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิม- 
พระเกียรติฯ โครงการย่อยที่ ๕ โครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒.๒-๑๒ รายงานผลการประเมินโครงการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา 
๒.๒-๑๓ รายงานผลการประเมินโครงการกิจกรรมบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM@KU Library) 
๒.๒-๑๔ รายงานผลการประเมินโครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร ครั้งที่ ๓ 
๒.๒-๑๕ รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย 
๒.๒-๑๖ รายงานผลการประเมินการให้บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัยด้านการเกษตรส าหรับ

กรมพัฒนาที่ดิน 
๒.๒-๑๗ รายงานผลการประเมินกิจกรรมการจัดแสดงหนังสือวิชาการ ประจ าปี ๒๕๕๔ 
๒.๒-๑๘ รายงานผลการประเมินโครงการ Edutainment Day ครั้งที่ ๓ 
๒.๒-๑๙ รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เป็น เลิศส าหรับนิสิต มก. 
๒.๒-๒๐ รายงานผลการประเมินประเมินผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อ บริการ Video On 

Demand 
๒.๒-๒๑ รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบแบบฟอร์มขอใช้บริการออนไลน์  
๒.๒-๒๒ รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบบันทึกสถิติงานบริการตอบค าถาม  
๒.๒-๒๓ รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบหนังสือน่าอ่านส าหรับบัณฑิต 
๒.๒-๒๔ รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบรายงานการเข้าใช้ส านักหอสมุด 
๒.๒-๒๕ รายงานผลการประเมินโครงการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศแก่

บุคลากร (Help Desk Services) 
๒.๒-๒๖ รายงานผลการประเมินโครงการประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ในประเทศ

ไทย ครั้งที่ ๑๕ 
๒.๒-๒๗ รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบแจ้งข่าวสารผู้ใช้ทางอีเมล์ (Mass mail) 
๒.๒-๒๘ รายงานผลการประเมินโครงการห้องสมุดชุมชน 
๒.๒-๒๙ รายงานผลการประเมินการประเมินผลการด าเนินงานการให้บริการงานคลังและพัสดุ 
๒.๒-๓๐ รายงานผลการประเมินโครงการสงกรานต์.. วันปีใหม่ไทย 

 



 ๙๙ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  ๕ ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
   ๑. มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ  

   ๒. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  
   ๓. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด  
   ๔. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ  
   ๕. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

๑. มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ  

  ส านักหอสมุด มุ่งเน้นการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเป็นส าคัญ ดังนั้น
จึงมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการของกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือด าเนินการพัฒนาการให้บริการให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (ผู้ใช้บริการภายนอก และบุคลากรที่เป็นผู้ใช้บริการของฝ่ายงานต่างๆ) และ
สามารถเพ่ิมความพึงพอใจของผู้รับบริการได้ และส่งเสริมให้หน่วยงานย่อยด าเนินการส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการตามภารกิจหลักของหน่วยงานย่อย เพื่อส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง ทั้งในรูปของการสอบถาม
ความต้องการผ่านข้อค าถามปลายเปิดของแบบประเมิน และการผลิตแบบฟอร์มเพ่ือสอบถามความต้องการ อาทิเช่น  

๑. กระบวนงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือมารองรับการใช้บริการ มีนโยบายการด าเนินงานในเชิงรุก  
เพ่ือการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจของผู้ใช้มากที่สุด  โดยมีการจัด  “กิจกรรม ส่งรายชื่อหนังสือให้คณะ
คัดเลือกจัดส่งรายชื่อหนังสือภาษาต่างประเทศให้อาจารย์แต่ละคณะ  มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือก
หนังสือ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  (หลักฐาน ๒.๓-๑-๑)  

๒. การส ารวจความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการวิเคราะห์และประมาณการให้การด าเนินงาน
ไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอบถามการเข้าร่วมโครงการที่ส านักหอสมุด
จัดขึ้นบนเว็บเพจส านักหอสมุด (หลักฐาน ๒.๓-๑-๒)  และจากการส ารวจไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (หลักฐาน ๒.๓-๑-๓)  

 
นอกเหนือจากการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ เช่น นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย

ที่รับบริการ หน่วยงานยังมีการส ารวจทรัพยากรจากผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยตรงเพื่อ
ด าเนินการจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการในการให้บริการ เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ สร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับความพร้อมในการให้บริการ อาทิ การส ารวจความต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ทั้งนี้
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสามารถรองรับความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างเต็มศักยภาพ  (หลักฐาน ๒.๓-๑-



 ๑๐๐ 

๔)  รวมไปถึงการส ารวจความต้องการในการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานย่อยเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และ เพ่ือด าเนินการจัดหาให้สอดคล้องกับความต้องการผ่านใบค าขอ
งบประมาณประจ าปี (หลักฐาน ๒.๓-๑-๕) 
 

๒. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ   

  ภายหลังจากการส ารวจความต้องการจากข้อเสนอของผู้รับบริการ ส านักหอสมุดจะด าเนินการวาง
แผนการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการเสนอต่อผู้อ านวยการ ซึ่งในการด าเนิน
วางแผนจะวิเคราะห์ความต้องการ/ความจ าเป็น งบประมาณ ปัจจัยต่างๆ และจัดหาให้ตรงความต้องการจากล าดับ
ความส าคัญ ทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาทิเช่น 

- ก าหนดกิจกรรมเสนอแนะ/คัดเลือกหนังสือ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ประจ าคณะ ในแผนการด าเนินงานงานของฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  
(หลักฐาน ๒.๓-๒-๑)  

- การด าเนินโครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตรครั้งท่ี ๓ จากรายงานผลส ารวจ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในรายงานการประชุมของฝ่ายสารสนเทศ   (หลักฐาน ๒.๓-๒-๒) 

- ผลส ารวจความต้องการ คลินิกสร้างเสริมการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
วิเคราะห์ผล เพ่ือการวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการ 

- แผนงานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท ICT จากผลส ารวจ
ความต้องการของบุคลากรส านักหอสมุด (หลักฐาน ๒.๓-๒-๓) 

- การด าเนินโครงการจัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานประจ าปี (หลักฐาน ๒.๓-๒-๔)  
 
๓. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด  

  ส านักหอสมุดมีการติดตามการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด จากระบบการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานรายงานผลเทียบเป้าหมาย (รายไตรมาส) และการรายงานผลการด าเนินโครงการ จากผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง เสนอต่อหัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น ในการคัดกรองข้อมูล เสนอต่อผู้อ านวยการตามล าดับ เพื่อ
น าผลการด าเนินงานจัดเก็บเป็นข้อมูลการให้บริการจากการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด น ามาวิเคราะห์ ประเมินผล 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานในรอบการด าเนินงานต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานสามารถ
ตอบสนองความต้องการในการให้บริการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   

ส าหรับผู้ใช้บริการภายนอก ได้แก่ การรายงานผลการด าเนินงานจัดหาหนังสือประกอบการเรียนการ
สอนตามข้อเสนอแนะ/คัดเลือกโดยอาจารย์ (หลักฐาน ๒.๓-๓-๑)  และรายงานสรุปการส่งรายชื่อหนังสือแต่ละคณะ 
(หลักฐาน ๒.๓-๓-๒) และ การด าเนินโครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓ (หลักฐาน ๒.๓-๓-๓) 

 

การด าเนินงานตามแผนส าหรับบุคลากรส านักหอสมุด ได้แก่ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงส าหรับบุคลากรใช้ในการปฏิบัติงาน (หลักฐาน ๒.๓-๓-๔) การจัดหาทรัพยากรเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน (หลักฐาน 
๒.๓-๓-๕) 
 
 



 ๑๐๑ 

 ๔. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 

  เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ซึ่งเป็น
ภารกิจหลักของส านักหอสมุด การเป็นหน่วยงานให้บริการ การสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จึงได้
ก าหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักหอสมุดเป็นประจ าทุกปี (หลักฐาน ๒.๓-๔-๑)  และ
ทุกโครงการจะต้องประเมินผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการ (หลักฐาน ๒.๓-๔-๒)  โดย
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ การวิเคราะห์ถึงปัญหาและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน และ
ระบุข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินงานในรอบปีต่อไปได้อย่างคุ้มค่า เช่น ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อโครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓ (หลักฐาน ๒.๓-๔-๓)  การประเมินผลการให้บริการ Video 
On Demand (หลักฐาน ๒.๓-๔-๔) การประเมินผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
บุคลากรด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (หลักฐาน ๒.๓-๔-๕) 
 

๕. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

  ในการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 
ส านักหอสมุดให้ความส าคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ มาพิจารณา วิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงานปรับปรุงการ
ให้บริการ และเพ่ือการวางแผนการด าเนินงานงานในรอบปีต่อไป อาทิ แนวทางการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของผู้รับบริการตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ จากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ
ของส านักหอสมุดของกองแผนงาน (หลักฐาน ๒.๓-๕-๑)  ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการที่มีความต้องการให้จัดท าระบบ 
Video On Demand ที่มีระบบล็อกหน้าจอ (หลักฐาน ๒.๓-๕-๒) เพื่อความสะดวกและสอดรับความต้องการ  

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๒.๓ ๓ ข้อ ๕ ข้อ ๓ คะแนน ๕ คะแนน ๕ ข้อ บรรลุ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๒.๓ ๓ ข้อ ๑ ข้อ ๓ คะแนน ๑ คะแนน ๕ ข้อ ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ :  พบหลักฐานเฉพาะเกณฑ์ข้อ 1 มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 ๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 



 ๑๐๒ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๒.๓-๑-๑ แบบบันทึกขอความอนุเคราะห์คัดเลือกราชื่อหนังสือประกอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตร

ของมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 
๒.๓-๑-๒ หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการบนเว็บเพจ 
๒.๓-๑-๓ แบบสอบถามความต้องการ คลินิกสร้างเสริมการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 
๒.๓-๑-๔ ผลส ารวจความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
๒.๓-๑-๕ แบบฟอร์มการจัดท าค าของบประมาณ 
๒.๓-๒-๑ แผนงานฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
๒.๓-๒-๒ รายงานการประชุมฝ่ายสารสนเทศ  
๒.๓-๒-๓ แผนการด าเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
๒.๓-๒-๔ โครงการจัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
๒.๓-๓-๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เทียบเป้าหมาย (รายไตร

มาส) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
๒.๓-๓-๒ รายงานสรุปกิจกรรม การส่งรายชื่อหนังสือให้แต่ละคณะคัดเลือก 
๒.๓-๓-๓ รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓ 
๒.๓-๓-๔ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เทียบเป้าหมาย (รายไตรมาส ๒) 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
๒.๓-๓-๕ รายงานผลโครงการจัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
๒.๓-๔-๑ รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้ใช้บริการส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๓ 
๒.๓-๔-๒ แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
๒.๓-๔-๓ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓   
๒.๓-๔-๔ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Video On Demand 
๒.๓-๔-๕ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก 
๒.๓-๕-๑ การปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ จากผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนิสิตต่อการให้บริการของส านักหอสมุดของกองแผนงาน 
๒.๓-๕-๒ แผนปรับปรุงการด าเนินงาน Video On Demand 

  
 
 
 



 ๑๐๓ 

องค์ประกอบท่ี ๓ การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ ๓ การบริหารและการจัดการ  จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๐ คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๐ ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตาราง 

ตาราง สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๓ การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน ( 

รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม ๕)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
  ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ ๓ การบริหารและการจัดการ       ๓.๓๖ ๓.๘๐ ๓.๘๐ ๒ ๒ 

๓.๑ ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 
และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ N/A ๖ ๖  ๕  ๗ N/A ๔.๐๐ ๔.๐๐ N/A  N/A   

๓.๒ การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู ้

ข้อ ๕ ๔ ๓ ๕   ๕ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐ X X  

๓.๓ ระบบบริหารความ
เส่ียง 

ข้อ N/A ๕ ๕ ๕ ๖ N/A ๔.๐๐ ๔.๐๐ X  X  

๓.๔ ระบบการพัฒนา
บุคลากร 

ข้อ ๖ ๖ ๔  ๖ ๗  ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐  /   / 

๓.๕ ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ความรู ้และทักษะ
วิชาชีพทั้งใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

๘๐ ๖๑.๐๗ ๑๒๙ ๑๐๐ ๑๒๙ ๑๐๐ ๘๐   ๘๐  ๓.๘๑๗ ๕.๐๐ ๕.๐๐  /   / 

๑๓๑ ๑๒๙ ๑๒๙ 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
เป้าหมาย  ๕ ข้อ  
เกณฑ์มาตรฐาน 
  ๑. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 
  ๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 



 ๑๐๔ 

  ๓. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย  รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 
  ๔. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่

บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปีการศึกษา 
  ๕. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 
  ๖. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ๗. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

๑. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า  

คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ได้ปฏิบัติหน้าที่ก าหนดครบถ้วน ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขฉบับที่ ๓ พ.ศ ๒๕๕๐ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวาระด ารงต าแหน่ง ๒ ปี (หลักฐาน ๓.๑-๑-๑ ) อีกทั้งมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  (หลักฐาน ๓.๑-๑-๒)  อาทิ การร่วมพิจารณาวางนโยบายและแผนงานของส านักหอสมุดให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน (หลักฐาน ๓.๑-๑-๓) 
 

๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน  

ผู้อ านวยการส านักหอสมุดมีวิสัยทัศน์ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานให้มีความ
สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัย โดยมีการระดมความคิดเห็นผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และทรัพยากรของหน่วยงาน รวมทั้งพันธกิจที่หน่วยงานต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (หลักฐาน ๓.๑-๒-
๑) อีกท้ังการถ่ายทอดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ในการด าเนินงานให้บุคลากรหน่วยงานทราบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมุ่งเน้น
ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการยอมรับในแผนการด าเนินงานน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป (หลักฐาน ๓.๑-๒-๒)  โดยในการ
ด าเนินงานของส านักหอสมุด ผู้อ านวยการจะให้ความส าคัญกับข้อมูลสารสนเทศท่ีมีผลต่อการบริหารงาน โดยการจะ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันกาล (หลักฐาน ๓.๑-๒-๓) 
 

๓. ผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย  รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน  

ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ได้มีการติดตามการด าเนินงานตามแผน ๑.ผ่านการประชุมหัวหน้าฝ่ายทุกวันพุธ  
(หลักฐาน ๓.๑-๓-๑)  ๒. การรายงานผลตามแผนงานเทียบเป้าหมายของแต่ละฝ่ายงาน (รายไตรมาส) และรายงานผล



 ๑๐๕ 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆกับบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงาน (หลักฐาน ๓.๑-๓-๒) อีกท้ังมีการสื่อสารแผน
และผลให้บุคลากรหน่วยงานทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินงานตามแผนงานต่อไป (หลักฐาน ๓.๑-๓-๓) 
 

๔. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปีการศึกษา  

ผู้บริหารส านักหอสมุด มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานแสดงความคิดเห็นเพื่อน าไปสู่การ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ภายในหน่วยงาน เช่น เว็บบอร์ด ระบบ 
e-idea (หลักฐาน ๓.๑-๔-๑) ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการยอมรับในการเลือกกลไกการบริหารจัดการและน าไปสู่การปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกัน รวมถึงมีการจัดการประชุม สัมมนา บุคลากร ทั้งหน่วยงาน เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ส านักหอสมุดได้มีการจัดการสัมมนา เรื่อง
การสรุปแผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุด ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ และกิจกรรมสัมมาทิฐิ ในวันสถาปนาส านักหอสมุด 
ครบรอบ ๓๔ ปี วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพ่ือชี้แจงแผนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน รวมถึง
เปิดโอกาสให้มีการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในหน่วยงานอีกด้วย 
 นอกจากนี้ส านักหอสมุดมีโครงสร้างการบริหารงานและสายการบังคับบัญชา โดยมีการมอบหมายความ
รับผิดชอบและอ านาจในการตัดสินใจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว คือ การตั้งแต่ง
หัวหน้างานในระดับต่างๆ และการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนการณีที่ผู้มีอ านาจไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ (หลักฐาน ๓.๑-
๔-๒) อีกท้ังการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ (หลักฐาน ๓.๑-๔-๓) ทีม่อบหมายให้บุคลากรได้หมุนเวียนกับปฏิบัติงาน
ในฐานะประธาน กรรมการ และเลขานุการโครงการ ในการด าเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้มีขอบเขต 
อ านาจการตัดสินใจที่ชัดเจน และเพ่ือระบบการก ากับติดตามการด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

๕. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ  

 ส านักหอสมุด ได้ระบุแผนการพัฒนาบุคลากรไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างชัดเจน และมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี และจัดการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยบุคลากรใหม่ของส านักหอสมุดจะต้องผ่านการอบรมปฐมนิเทศการปฏิบัติงาน โดย
ผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ให้การอบรม แนะน า (หลักฐาน ๓.๑-๕-๑)  รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาทาง
วิชาชีพเกี่ยวกับทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยการส่งบุคลากรเข้าอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งานอย่างสม่ าเสมอ (หลักฐาน ๓.๑-๕-๒) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและน าไปสู่ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพต่อไป นอกจากนี้ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่ายยังได้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะในการบริหารงานโดยการเป็น
ผู้ให้ค าแนะน า และที่ปรึกษาให้กับบุคลากร ในกรณีที่มีปัญหาในการท างาน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการแบ่งปันและเรียนรู้การท างานระหว่างกัน โดยในวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๓ ได้เรียนเชิญอาจารย์อภัย ประกอบผล รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา  มหาวิทยาลัยอีสาน มาบรรยาย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง  เทคนิคการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จ ส าหรับผู้บริหารส านักหอสมุด  
(หลักฐาน ๓.๑-๕-๓) 
 
 



 ๑๐๖ 

๖. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผู้อ านวยการส านักหอสมุดได้บริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาล โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณาใน
เรื่องต่างๆ มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานอย่างโปร่งใส ผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-office รายงานการ
ประชุมหัวหน้าฝ่ายผ่านระบบ Doku Wiki (หลักฐาน ๓.๑-๓-๑) ที่บุคลากรภายในส านักหอสมุดสามารถรับทราบข้อมูล
การบริหารได้อย่างเป็นปัจจุบัน มีการบริหารงานโดยเน้นความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ซึ่งในการด าเนินงานต่างๆ 
จะต้องวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ (หลักฐาน ๓.๑-๖-๑) มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
มีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านัก จัดท ารายงานประจ าปี และรายงานการประเมิน
ตนเองเสนอต่อมหาวิทยาลัย และสาธารณ  (หลักฐาน ๓.๑-๖-๒)  มีการน าข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาปรับปรุงการด าเนินงาน (หลักฐาน ๓.๑-๖-๓) 
 

๗. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  

ส านักหอสมุดได้ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าส านักประเมินผลการบริหารงานของผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุด ร่วมกับบุคลากรหน่วยงาน ตามรูปแบบการประเมินของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หลักฐาน ๓.๑-
๗-๑) ซึ่งเป็นการประเมินการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ ๑ ปี ทั้งนี้ผลการประเมินแล้วเสร็จในวันที่ ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๕๔ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดได้รับทราบข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง เท่ากับ ของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๓.๑ N/A ๖ ข้อ N/A ๔ คะแนน ๕ ข้อ บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๓.๑-๑-๑ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด  
๓.๑-๑-๒ แบบประเมินคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด 
๓.๑-๑-๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งที่ ๒-๓/๒๕๕๓ และ ๑/๒๕๕๔ 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 ๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ ข้อ 



 ๑๐๗ 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๓.๑-๒-๑ แผนผังเชี่ยมโยงยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
๓.๑-๒-๒ การประชุมชี้แจงแผนฯ โดยผู้อ านวยการส านักหอสมุด วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓.๑-๒-๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกเพ่ือก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
๓.๑-๓-๑ รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่ายในระบบ Doku Wiki 
๓.๑-๓-๒ แบบฟอร์มการติดตามการด าเนินงาน (ตามแผนงาน และตามโครงการ) 
๓.๑-๓-๓ การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของผู้อ านวยการส านักหอสมุด (วันที่ ๒๖ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔) 
๓.๑-๔-๑ ระบบการสื่อสารภายในองค์กร e-Idea ร่วมแสดงความคิดเห็นของบุคลากร 
๓.๑-๔-๒ ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายต่างๆ และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่

ในต าแหน่งหัวหน้างานในฝ่ายต่างๆ 
๓.๑-๔-๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะท างาน 
๓.๑-๕-๑ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ส านักหอสมุด 
๓.๑-๕-๒ รายงานการส่งบุคลากรไปราชการ (ส่งไปประชุม อบรม สัมมนา และดูงาน) 
๓.๑-๕-๓ การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ  เทคนิคการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จ 

ส าหรับผู้บริหารส านักหอสมุด 
๓.๑-๖-๑ แบบฟอร์มการขออนุมัติด าเนินโครงการ (การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
๓.๑-๖-๒ เว็บเพจ e-QA ส านักหอสมุด 
๓.๑-๖-๓ รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ 
๓.๑-๗-๑ แบบประเมินการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  ๕ ข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน 
  ๑. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
  ๒. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ 
  ๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือ

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
  ๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑  ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 



 ๑๐๘ 

 ๕. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

๑. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน   

ส านักหอสมุด ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  เพ่ือท าหน้าที่ในการวางแผนการ
จัดการความรู้ ด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ท าให้มีการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน  และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้อ านวยการส านักหอสมุด โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้ก าหนด
ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานในปัจจุบัน ทั้งประเด็นความรู้ระดับหน่วยงาน ประเด็นความรู้ระหว่างฝ่าย
งานที่เก่ียวข้อง และประเด็นความรู้เฉพาะภายในฝ่ายงาน (หลักฐาน ๓.๒-๑-๑)  นอกเหนือจากท่ีแต่ละฝ่ายงานก าหนด 
ซึ่งเป็นประเด็นความรู้ที่ช่วยในการปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ  

 
๒. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ 

ในการวางแผนและก าหนดประเด็นความรู้ ส านักหอสมุดได้ก าหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือกลุ่มเป้าหมายไว้
อย่างชัดเจน เพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานในแต่ละ
ประเด็น ซึ่งพิจารณาจากบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงที่สามารถถ่ายทอดได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงาน (หลักฐาน ๓.๒-๑-๑)  อาทิ การด าเนินงานตามประเด็นความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรรมสถิติ
ส าเร็จรูป (หลักฐาน ๓.๒-๑-๒) 
 

๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  

แนวทางการจัดการความรู้ของส านักหอสมุด มุ่งเน้นให้บุคลากรน าความรู้ที่มีอยู่ และที่เกิดจากการพัฒนา
และความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติงานถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามทักษะทางวิชาชีพที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน โดยการจัดเวที หรือกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ผ่านการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการอบรมให้ความรู้ 
เช่น การอบรมให้ความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรรมสถิติส าเร็จรูป การบริหารจัดการฝึกอบรม และการจัดการ
กิจกรรมของส านักหอสมุด (หลักฐาน ๓.๒-๓-๑) 

 
๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge)  

ส านักหอสมุด ได้ด าเนินการจัดเก็บสรุปประเด็นความรู้จากการจัดการความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และ
มีช่องทางเผยแพร่ในการเข้าถึงความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยบุคลากรสามารถเข้าถึงได้ ผ่านทาง 



 ๑๐๙ 

ระบบ สารสนเทศภายใน  e-document หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (หลักฐาน ๓.๒-๔-๑) ในระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ e-office โดยบุคลากรผู้สรุปประเด็นสามารถอัพโหลดข้อมูลขึ้นระบบได้ และผู้ที่ต้องการสืบค้นข้อมูล
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านระบบดังกล่าว ประเด็นความรู้ คือ การด าเนินงานตามประเด็นความรู้การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรรมสถิติส าเร็จรูป (หลักฐาน ๓.๒-๔-๒)  ประเด็นความรู้เรื่องการบริหารจัดการฝึกอบรม และการจัดการ
กิจกรรมของส านักหอสมุด (หลักฐาน ๓.๒-๔-๓) ประเด็นความรู้การให้บริการห้องศึกษาเดี่ยว-กลุ่ม (หลักฐาน ๓.๒-๔-๔) 
ประเด็นความรู้เรื่องการจัดท าหนังสือ e-book ด้วยโปรแกรม Fippibg book (หลักฐาน ๓.๒-๔-๕) ประเด็นความรู้เรื่อง
การบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในช่วงวันหยุดราชการ (หลักฐาน ๓.๒-๔-๖) 
 

๕. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

ส านักหอสมุด มุ่งเน้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ที่เกิดจากการพัฒนางานและประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญในการท างาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางในการปฏิบัติงานแก่เพ่ือนร่วมงาน และผู้ปฏิบัติงานใหม่ 
รวมถึงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกระบวนงานต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือหาข้อก าหนดร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน และปรับปรุงกระบวนงานให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นปัจจุบัน และเพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
มีการยอมรับข้อก าหนดในการปฏิบัติงานนั้นๆ และน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพในการน าไปปฏิบัติต่อไป เช่น การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรรมสถิติส าเร็จรูป การบริหารจัดการฝึกอบรม และการจัดการกิจกรรมของส านักหอสมุด 
และการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในช่วงวันหยุดราชการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๓.๒ ๕ ข้อ ๔ ข้อ ๕ คะแนน ๔ คะแนน ๕ ข้อ ไม่บรรลุ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๓.๒ ๕ ข้อ ๓ ข้อ ๕ คะแนน ๓ คะแนน ๕ ข้อ ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 1 ขาดการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 ๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 



 ๑๑๐ 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๓.๒-๑-๑ ประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ภายในของส านักหอสมุด 
๓.๒-๒-๑ การด าเนินงานตามประเด็นความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรรมสถิติส าเร็จรูป 
๓.๒-๓-๑ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จัดขึ้นภายในส านักหอสมุด 
๓.๒-๔-๑ ระบบสารสนเทศภายใน e-document หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๓.๒-๔-๒ ประเด็นความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรรมสถิติส าเร็จรูป  
๓.๒-๔-๓ ประเด็นความรู้เรื่องการบริหารจัดการฝึกอบรม และการจัดการกิจกรรมของส านักหอสมุด  
๓.๒-๔-๔ ประเด็นความรู้การให้บริการห้องศึกษาเดี่ยว-กลุ่ม  
๓.๒-๔-๕ ประเด็นความรู้เรื่องการจัดท าหนังสือ e-book ด้วยโปรแกรม Flipping book  
๓.๒-๔-๖ ประเด็นความรู้เรื่องการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในช่วงวันหยุดราชการ ( 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  ๕ ข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่
รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  
 ๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของ

หน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 
 
 



 ๑๑๑ 

 ๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน 
ข้อ ๒ 
 ๔. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
 ๕. มีการติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๖. มีการน าผลการประเมิน  และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

ผลการด าเนินงาน 

 

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูง  และตัวแทนที่
รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
ส านักหอสมุด ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง และการลดความเสี่ยงในการด าเนินงานของ

หน่วยงาน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุดขึ้น  (หลักฐาน ๓.๓-๑-๑)  อันประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ ทั้ง ๖ ฝ่าย โดยมีหน้าที่ดังนี้  

 ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย  

 ด าเนินการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง   
 เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส านักหอสมุด  
 ติดตามประเมินผล และจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินควบคุมภายในข้อ ๖ 

ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งก าหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักหอสมุดเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางเขน 

 
๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของ

หน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้  
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร  
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
 



 ๑๑๒ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุด ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขึ้น  (หลักฐาน 
๓.๓-๒-๑) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่างๆ ของส านักหอสมุด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการท าแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้เสนอประเด็นดังนี้ 

๑. ระเบียบวินัยการใช้ห้องสมุดของนิสิต (ความเสี่ยงด้านระเบียบ ข้อบังคับ) 
๒. ความไม่ชัดเจนของแผนกลยุทธ์ ท าให้ไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์) 
๓. หนังสือสูญหาย (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร) 
๔. การคัดแยกสิ่งพิมพ์วิชาการ และไม่ใช่วิชาการ (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน) 
๕. การจัดการด้านการเงิน  (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร) 
๖. การ Zoning (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน) 
มติที่ประชุมผลการระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ มีการระบุความเสี่ยงด้านระเบียบ ข้อบังคับ ๑ 

หัวข้อ  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ๑ หัวข้อ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ๒ หัวข้อ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ๒ หัวข้อ 
 

๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ ๒  
ส านักหอสมุดได้ด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ในขั้นตอนที่ 

๒ ศึกษารูปแบบและปัญหาประชาสัมพันธ์ที่ด าเนินการปัจจุบัน โดยการศึกษาข้อมูลไม่ครบถ้วนเป็นโอกาสและ
ผลกระทบสูงสุด ที่ต้องด าเนินการขจัดเป็นอันดับแรก (หลักฐาน ๓.๓-๓-๑) 

 
 

๔. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน  
ส านักหอสมุด ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อจัดท าแผนการบริหารความ

เสี่ยง (หลักฐาน ๓.๓-๔-๑)  โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ หน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยง เรื่องโครงการการ
ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานทั้งหมด ๘ หัวข้อ หน่วยงานสามารถด าเนินการจัดการความ
เสี่ยงได้ ๖ หัวข้อ และไม่สามารถด าเนินการจัดการความเสี่ยงได้ ๒ หัวข้อ คือ หัวข้อการน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การท างาน เนื่องจากยังไม่ได้ด าเนินการน าผลการส ารวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
บนเว็บเพจส านักหอสมุดมาพิจารณา/วางแผนงาน และหัวข้อการจัดท าเครื่องมือการประเมินโดยตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากมีแผนงานศึกษารูปแบบอย่างเป็นทางการผ่านการวิจัยสถาบัน 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ หน่วยงาน ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อระดมความ
คิดเห็นในการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี โดยในปีนี้ให้ความส าคัญกับความเสี่ยงจากการสูญเสีย
ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ จึงจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องแผนงานบริการสิ่งพิมพ์ (ป้องกัน
หนังสือสูญหาย) (หลักฐาน ๓.๓-๔-๒) อันเป็นส่วนหนึ่งทรัพยากรในการให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 
๕. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
ส านักหอสมุดมีการจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง ( R-ERM.F๑ และ R-ERM.F๒) (หลักฐาน ๓.๓-๕-๑) 

และมีการรายงานผลการควบคุมภายใน (ปย.๑) (หลักฐาน ๓.๓-๕-๒) ให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย



 ๑๑๓ 

ฯ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ผ่านการเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าส านัก (หลักฐาน ๓.๓-๕-๓) 
 

๖. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  
ตัวบ่งชี้ในปีแรกจึงไม่สามารถเตรียมแผนรองรับ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง เท่ากับ ของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๓.๓ N/A ๕ ข้อ N/A ๔ คะแนน ๕ ข้อ ไม่บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๓.๓-๑-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักหอสมุด 
๓.๓-๒-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
๓.๓-๓-๑ แผนภูมิความเสี่ยง Risk Map 
๓.๓-๔-๑ แผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม KU-ERM ๘ (การประชาสัมพันธ์) 
๓.๓-๔-๒ แผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม KU-ERM ๘ (หนังสือสูญหาย) 
๓.๓-๕-๑ แผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม (R-ERM.F๑ และ R-ERM.F๒) 
๓.๓-๕-๒ การรายงานผลการควบคุมภายใน (ปย.๑) 
๓.๓-๕-๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 ๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 



 ๑๑๔ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔  ระบบการพัฒนาบุคลากร  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  ๖ ข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
 ๒. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
 ๓. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 ๔. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 ๕. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ  
 ๖. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
 ๗. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  

 

ผลการด าเนินงาน 
 

๑. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  

ส านักหอสมุด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากรประจ าปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ (หลักฐาน ๓.๔-๑-๑) และจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ รวมถึงส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการพัฒนาทางวิชาชีพเกี่ยวกับทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพต่อไป เช่น การส่งเสริมบุคลากรในการได้รับการอบรม
และการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง
การวิเคราะห์กรอบต าแหน่งที่จ าเป็นเร่งด่วนของหน่วยงาน 
 

๒. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

  ในปีการศีกษา ๒๕๕๓ ส านักหอสมุดได้คัดเลือก และสรรหาบุคลากรใหม่ และทดแทนอย่างโปร่งใส
ตามระเบียบบริหารงานบุคคล มีคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินผล (หลักฐาน ๓.๔-๒-๑)  มีการก าหนดคุณสมบัติผู้
เข้าสอบแต่ละต าแหน่ง มีการบอกลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานคุณสมบัติแต่ละต าแหน่ง (หลักฐาน ๓.๔-๒-๒)  
มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน เพื่อส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับสถานภาพ
ประเภทบุคลากรจากลูกจ้างชั่วคราว เป็นพนักงานเงินรายได้ (หลักฐาน ๓.๔-๒-๓) การปรับต าแหน่งของบุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคุณวุฒิเหมาะสมกับต าแหน่งให้ได้รับความก้าวหน้าทางสายงาน (หลักฐาน ๓.๔-๒-
๔) 
 
 



 ๑๑๕ 

๓. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  ส านักหอสมุด มุ่งเน้นเรื่องความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการด าเนินงานในกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งนี้การที่หน่วยงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้นั้นทรัพยากรบุคคลเป็น
ปัจจัยส าคัญของกระบวนการ หน่วยงานจึงก าหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และขวัญก าลังใจ
ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรมโยคะ (หลักฐาน ๓.๔-๓-๑)   การจัดให้มีรางวัลบริการดี มีคุณธรรม 
(หลักฐาน ๓.๔-๓-๒)  การจัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกวดต่างๆ (หลักฐาน ๓.๔-๓-๓)  ได้แก่ การประกวด
ออกแบบ mascot อนุรักษ์พลังงาน การประกวดค าขวัญอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงการเป็นส่วน
หนึ่งของหน่วยงานในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างขวัญ ความสัมพันธ์ที่ดีผ่าน
กิจกรรม การสัมมนาบุคลากรประจ าปี (หลักฐาน ๓.๔-๓-๔)  การจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
เช่น งานเกษียณอายุราชการ งานปีใหม่ งานเทศกาลสงกรานต์ วันสถาปนาส านักหอสมุด (หลักฐาน ๓.๔-๓-๕)  เพ่ือ
เสริมสร้างก าลังใจในการปฏิบัติงานและท างานร่วมกันต่อไป 
 

๔. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  

  ส านักหอสมุดให้ความส าคัญในการน าความรู้และทักษะที่บุคลากรได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน มาพัฒนาในการปฏิบัติงาน โดยให้กรอกแบบบันทึกผลการได้รับความรู้ รายงานต่อหัวหน้าฝาย 
และผู้อ านวยการส านักหอสมุด (หลักฐาน ๓.๔-๔-๑)   แต่ด้วยการรณรงค์การลดใช้กระดาษในส านักงานจึงได้พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล (หลักฐาน ๓.๔-๔-๒)  ในการจัดเก็บข้อมูลการไปอบรม สัมมนา ประชุม ของบุคลากรหน่วยงาน โดยมี
การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา อบรม ประชุม ต่อตนเอง ต่องานที่รับผิดชอบ และต่อ
หน่วยงาน ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ตนเองได้รับ และแนวทางในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ และ
เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ เป็นการแลกเปลี่ยนรู้อีกทางหนึ่ง  
 

๕. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากร ถือปฏิบัติ  
  ส านักหอสมุด มีการสนับสนุนการให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณที่บุคลากร
ของหน่วยงานควรรู้ และการแจ้งข่าวสารที่เป็นปัจจุบันของกฎระเบียบดังกล่าว ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ
หน่วยงาน เช่น จดหมายเวียน ระบบ e-office และการบรรยายจากวิทยากรที่มีความรู้ เพื่อเป็นการสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดกฎระเบียบ ดังกล่าวไปยังผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการสร้างจิตส านึกในการยึดมั่นจรรยาบรรณการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน โดยในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้รับเกียรติจาก ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย มก. มาให้
การบรรยายเรื่องระเบียบวินัยที่บุคลากร มก. ควรรู้ (หลักฐาน ๓.๔-๕-๑)  
 

๖. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  

  การด าเนินงานเป็นเพียงรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนรายไตรมาสให้ผู้อ านวยการรับทราบ ไม่ได้
ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จของแผน 
 

๗. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
  ไม่ได้ประเมินผลตามแผนงาน จึงไม่สามารถปรับปรุงแผนได้ 



 ๑๑๖ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๓.๔ ๖ ข้อ ๕ ข้อ ๔ คะแนน ๔ คะแนน ๗ ข้อ ไม่บรรลุ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๓.๔ ๖ ข้อ ๔ ข้อ ๔ คะแนน ๓ คะแนน ๗ ข้อ ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 1 ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการท าแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๓.๔-๑-๑ แผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ส านักหอสมุด ปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 
๓.๔-๒-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรใหม่ 
๓.๔-๒-๒ มาตรฐานคุณสมบัติแต่ละต าแหน่ง 
๓.๔-๒-๓ การปรับสถานะบุคลากรจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานเงินรายได้ 
๓.๔-๒-๔ การปรับต าแหน่งบุคลากร จาก ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๓.๔-๓-๑ โครงการโยคะ 
๓.๔-๓-๒ โครงการบริการดีมีคุณธรรม 
๓.๔-๓-๓ หนังสือเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดมัสคอต ค าขวัญอนุรักษ์พลังงาน 
๓.๔-๓-๔ โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี 
๓.๔-๓-๕ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของส านักหอสมุด 
๓.๔-๓-๕ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของส านักหอสมุด 
๓.๔-๔-๑ แบบเก็บความรู้ที่ได้จากการไปอบรม สัมมนา ดูงานของบุคลากร 
๓.๔-๔-๒ ระบบบันทึกการขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
๓.๔-๕-๑ การบรรยายเรื่องระเบียบวินัยที่บุคลากร มก. ควรรู้ 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 ๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๕ หรือ ๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ ข้อ 



 ๑๑๗ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ ๑๐๐ 

ผลการด าเนินงาน 

 ส านักหอสมุด ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคคลที่เป็นปัจจัยหลักในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และทักษะทาง
วิชาชีพที่มีความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน และความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงาน 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ส านักหอสมุดมีบุคลากรประจ าทีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพใน
ประเทศ จ านวน ๑๒๘ คน ต่างประเทศ จ านวน ๑ คน รวมทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน ๑๒๙ คน และมี
บุคลากรประจ าทั้งหมด จ านวน ๑๒๙ คน ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ 
หรือต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 
 ผลการค านวณ = (๑๒๙ / ๑๒๙) x ๑๐๐ = ๑๐๐     คะแนนที่ได้ = (๑๐๐ / ๘๐) x ๕  =  ๕ คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 

ผลการประเมินตนเอง เท่ากับ ของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๓.๕ ๘๐ ร้อยละ 
๖๑.๐๗ 

๑๒๙ ร้อยละ 
๑๐๐ 

๓.๘๒
คะแนน 

๕.๐๐
คะแนน 

ร้อยละ 
๘๐.๐๐ 

บรรลุ 
๑๓๑ ๑๒๙ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๓.๕-๑ ตารางสรุปการประชุมอบรม สัมมนา ดูงานของบุคลากร 
๓.๕-๒ จ านวนบุคลากรและอัตราก าลัง ส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  



 ๑๑๘ 

องค์ประกอบท่ี ๔ การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ ๔ การเงินและงบประมาณ  จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐ ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตาราง 

 

ตาราง สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๔ การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนน

เต็ม ๕)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
  ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ ๔  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๐๐ ๐ ๐ 

๔.๑ ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ ๗ ๖ ๕  ๗ ๗  ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐  x  x  

๔.๒ ร้อยละของกิจกรรม
การให้บริการที่มี
การวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วย 

ร้อยละ ๙.๐๐ ๑๐๐ ๓๗ ๙๗.๓๗ ๓๗ ๙๗.๓๗ ๑๐๐  ๑๐๐  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐  x  x  

๙.๐๐ ๓๘ ๓๘ 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  ๗ ข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
 ๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร  และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๓. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ

บุคลากร 
 ๔. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน อย่างน้อยปี

ละ ๒ ครั้ง 
 ๕. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 



 ๑๑๙ 

 ๖. มี คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ  ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

 ๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 ส านักหอสมุดมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยการจัดท า

แผนงานจะระบุงบประมาณที่ขอใช้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณในการด าเนินได้อย่างเหมาะสม ทั้งที่เป็น
งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งงบอุดหนุนที่ได้จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
การบริหารจัดการด้านการเงินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เก่ียวข้อง (หลักฐาน ๔.๑-๑-๑) 

  
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร  และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

มีการวางแผนการเสนอของบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน เพื่อจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ
อย่างเพียงพอ น าไปใช้ในภารกิจที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพ่ือความคุ้มค่าในการบริหาร
จัดการ อีกทั้งมีแผนการใช้เงินเป็นไปตามเป้าหมายอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้  (หลักฐาน ๔.๑-๒-๑) 

 
๓. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ

บุคลากร 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ จะมีการระบุงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามแต่ละภารกิจ/แต่ละ

แผนงาน เพ่ือให้การเกิดใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีการวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันใน
แต่ละฝ่ายงาน จัดสรรงบประมาณครอบคลุมทุกแผนงาน อาทิ แผนพัฒนาบุคลากร แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แผน
บริการวิชาการเพ่ือสังคม ฯลฯ (หลักฐาน ๔.๑-๓-๑) 

 
๔. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 

๒ ครั้ง 
 งานคลังและพัสดุ ส านักงานเลขานุการได้จัดท ารายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารส านักหอสมุด เป็นประจ า

ทุกเดือน และรายไตรมาส แต่เนื่องด้วยเป็นเกณฑ์ใหม่ จึงยังไม่ได้ด าเนินรายงานผลทางการเงินให้กับคณะกรรมการประจ า
ส านักรับทราบ 

 
๕. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ

ม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (หลักฐาน ๔.๑-๕-๑)  เช่น การวิเคราะห์ข้อมู

ประมาณการจัดซื้อการดาษที่ใช้ในส านักงาน และค่าถ่ายส าเนาเอกสารประจ าเดือน จึงได้ก าหนดโครงการลด



 ๑๒๐ 

งบประมาณการจัดซื้อกระดาษ (หลักฐาน ๔.๑-๕-๒) และใช้แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน 
เช่น ทางการสื่อสารภายใน e-offiece หรือทาง e-mail  และวิเคราะห์ สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปปรับแผนการใช้เงิน และน าไปวิเคราะห์ เพ่ือด าเนินการของบประมาณในรอบปีต่อไป 

 
๖. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ  ติดตามการใช้เงิน

ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 ส านักหอสมุดได้ก าหนดให้การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงินรายได้ และการบริหารงานพัสดุ เป็น

กิจกรรมหนึ่งภายใต้แผนงานประจ าปี เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในประจ าส านักหอสมุด (หลักฐาน ๔.๑-๖-๑)  และผู้ตรวจ
สอบภายในของมหาวิทยาลัย ด าเนินการตรวจสอบ และประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด มีการรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย (หลักฐาน ๔.๑-๖-๒) 

 
๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 ผู้บริหารมีการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดย
ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ได้มอบหมายให้รองผู้อ าวยการบริหาร และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตรวจสอบและ
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด  (หลักฐาน ๔.๑-๗-๑)  หากไม่เป็นไปตามที่ก าหนด จะ
น าข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผล
การใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ เพ่ือ
ด าเนินการของบประมาณในรอบปีต่อไป  (หลักฐาน ๔.๑-๗-๒) และการหาแนวทางเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายได้จากการ
ด าเนินงานซึ่งเป็นการหารายได้เลี้ยงตนเอง   
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
๔.๑ ๗ ข้อ ๖ ข้อ ๕ คะแนน ๔ คะแนน ๗ ข้อ ไม่บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๓.๔ ๖ ข้อ ๔ ข้อ ๔ คะแนน ๓ คะแนน ๗ ข้อ ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 1 ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการท าแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 ๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ ข้อ 



 ๑๒๑ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๔.๑-๑-๑ แผนค าของบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ๒๕๕๓ 
๔.๑-๒-๑ สรุปงบประมาณแผ่นดิน/รายได้ที่ได้รับจัดสรร 
๔.๑-๓-๑ สรุปการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน/รายได้ 
๔.๑-๕-๑ สรุปรายงานการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน/รายได้ (รายเดือน และรายไตรมาส)  
๔.๑-๕-๒ โครงการลดต้นทุนการซื้อกระดาษท่ีใช้ในส านักงาน 
๔.๑-๖-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
๔.๑-๖-๒ รายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเงินรายได้ และการบริหารงานพัสดุ 
๔.๑-๗-๑ การวิเคราะห์การขออนุมัติด าเนินโครงการ 
๔.๑-๗-๒ ค าของบประมาณประจ าปี ๒๕๕๔ 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒  ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ ๑๐๐ 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักหอสมุด สนับสนุนให้หน่วยงานย่อยที่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมีการประมาณการต้นทุน
การด าเนินงานก่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม โดยเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย โดยต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน และมูลค่าทางการเงินในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
ในการด าเนินงาน ทั้งนี้เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการ/กิจกรรมรวมถึงเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและวางแผนการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป  
 
 ส านักหอสมุดมีกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย จ านวน ๓๘ กิจกรรม จาก
จ านวนกิจกรรมที่ให้บริการทั้งหมด ๓๘ กิจกรรม โดยแบ่งเป็น 

๑. ฝ่ายบริการ จ านวน ๑๔ กิจกรรม 
๒. ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ๔ กิจกรรม 
๓. ฝ่ายสารสนเทศ จ านวน ๓ กิจกรรม 
๔. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๑๑ กิจกรรม 
๕. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ๕ กิจกรรม 
๖. ส านักงานเลขานุการ ๑ กิจกรรม 

 



 ๑๒๒ 

 
 
  ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ ... 
       = (๓๗ / ๓๘) x ๑๐๐ =  ๙๗.๓๗ 
 คะแนนที่ได้    =  (๙๗.๓๗ / ๘๐) x ๕  =  ๕ คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๔.๒ ๙ ร้อยละ
๑๐๐ 

๓๗ ร้อยละ 
๙๗.๓๗ 

๕ คะแนน ๕ คะแนน ร้อยละ ๑๐๐ ไม่บรรลุ 
๙ ๓๘ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๔.๒-๑ แบบเก็บข้อมูลดิบตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ 
๔.๒-๒ โครงการของฝ่ายบริการ จ านวน ๑๔ กิจกรรม 
๔.๒-๓ โครงการของฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ๔ กิจกรรม 
๔.๒-๔ โครงการของฝ่ายสารสนเทศ จ านวน ๓ กิจกรรม 
๔.๒-๕ โครงการของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๑๑ กิจกรรม 
๔.๒-๖ โครงการของฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ๕ กิจกรรม 
๔.๒-๗ โครงการของส านักงานเลขานุการ ๑ กิจกรรม 

 



 ๑๒๓ 

องค์ประกอบท่ี ๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ ๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  จ านวน ๑ 
ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐ ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตาราง 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ ๓ การบริหารและการจัดการ  จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๐ คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๐ ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตาราง 

 

ตารางสรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม ๕)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
  ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร   x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ ๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐ ๐ 

๕.๑ ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ ๗ ๘  ๗ ๙ ๔.๐๐ ๔.๐๐  /  

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  ๗ ข้อ  

เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ

พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 ๒. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน  โดยคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 ๓. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน  
 ๔. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย  ๑) การควบคุม  

ติดตามการด าเนินงาน  และประเมินคุณภาพ  ๒) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ  ๓) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 



 ๑๒๔ 

 ๕. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน  และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

 ๖. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง ๖ องค์ประกอบคุณภาพ  
 ๗. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ  โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
 ๘. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย  

และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 ๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น  และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินงาน 
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
  ส านักหอสมุดด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ คือ มีการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานเป็น
ประจ าทุกปี ทั้งระดับหน่วยงานย่อย คือ การประเมินผลระดับฝ่ายงาน peer review ก่อนรับการตรวจประเมินระดับ
ส านัก โดยก าหนดเป็นแผนงานประกันคุณภา พประจ าปี (หลักฐาน ๕.๑-๑-๑)  ที่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน (หลักฐาน ๕.๑-๑-๒)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ 
(หลักฐาน ๕.๑-๑-๓)  ที่มีหน้าที่ในการด าเนินงานขับเคลื่อนงาน มีการเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีเป็น
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่สามารถให้ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
(หลักฐาน ๕.๑-๑-๔) 
 
๒. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน  โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
  งานประกันคุณภาพของส านักสมุดด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ (หลักฐาน ๕.๑-๑-๓)  มีผู้อ านวยการ เป็นประธานคณะกรรมการ มีผู้บริหาร คือ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ และหัวหน้าฝ่ายเป็นคณะกรรมการ อีกท้ังตัวแทนบุคลากรฝ่ายในทุกฝ่ายงานที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนและ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ คือ ก าหนดนโยบายและวิธีการด าเนินงาน
ประกันุณภาพ อีกทั้งพัฒนาระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ  
  มีการจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพ Work flow ในคู่มืองานนโยบายและแผน (หลักฐาน 
๕.๑-๒-๑) อีกทั้งคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพระดับฝ่าย ของส านักหอสมุด (หลักฐาน ๕.๑-๒-๒)  เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักหอสมุดและของมหาวิทยาลัย 
 
๓. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
  ส านักหอสมุดได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของส านักหอสมุด ที่สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๕ ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (หลักฐาน 
๕.๑-๓-๑)  และตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๖ ระดับความส าเร็จของการให้บริการสารสนเทศทางการเกษตร (หลักฐาน ๕.๑-๓-๒) 
นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการประเมินตัวบ่งชี้เลือกเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของการให้บริการ คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ร้อย



 ๑๒๕ 

ละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (หลักฐาน ๕.๑-๓-๓) และตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ร้อยละของการลด
ระยะเวลาการให้บริการ (หลักฐาน ๕.๑-๓-๔) 
 
๔. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย ๑) การควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน  และประเมินคุณภาพ  ๒) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ  ๓) การน าผลการประเมินคุณภาพ
ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

 การด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักหอสมุดเป็นการด าเนินงานที่ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ ๑.การ
ควบคุมการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ โดยการให้แต่ละฝ่ายงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อ
ผู้อ านวยการ ในรูปแบบของรายงานผลการด าเนินงานตามแผนรายไตรมาส การรายงานผลโครงการ มีการให้หน่วยงาน
ย่อยจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรับการตรวจประเมิน  (หลักฐาน ๕.๑-๔-๑)   ๒.จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของส านักหอสมุดที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน (หลักฐาน ๕.๑-๔-๒) ๓.มีการน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปจัดท าเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน ตามแบบฟอร์ม สปค  ๐๑ 
(หลักฐาน ๕.๑-๔-๓) และก าหนดเป็นแผนงาน 

 
๕. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน  และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

 ส านักหอสมุดน าผลการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มาจัดท าเป็นแผนพัฒนา
ปรับปรุง สปค ๐๑ และมีการติดตามผลการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ตามแบบติดตามการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง สปค ๐๒  (หลักฐาน ๕.๑-๕-๑)  อย่างต่อเนื่องและมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานและ
ก ากับติดตามให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ ตามแผนงานที่ก าหนด 

 
๖. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง ๖ องค์ประกอบคุณภาพ 

 ส านักหอสมุดมีระบบการจัดการข้อมูลงานประกันคุณภาพตั้งแต่การวางแผน การตรวจสอบการด าเนินงาน 
และการวิเคราะห์สรุปผลโดยก าหนดจัดท าเว็บเพจประกันคุณภาพ www.lib.ku.ac.th/qa โดยการเผยแพร่ข้อมูลการ
ด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงาน และของส านักหอสมุดผ่านการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในรูปอิเล็กทรอนิกส์ครบ
ทั้ง ๖ องค์ประกอบ (หลักฐาน ๕.๑-๖-๑) 

 
 
 

๗. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
  ส านักหอสมุดได้ให้ความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ อาทิ บุคลากรส านักหอสมุดใน
การมีส่วนร่วมโดยบุคลากรฝ่ายเป็นตัวแทนในการเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพหน่วยงาน เพ่ือร่วมแสดงความ
คิดเห็นการด าเนินงานประกันคุณภาพ การก าหนดแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงาน นอกจากนี้ยังได้ให้ผู้ใช้บริการมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการด าเนินงานของส านักหอสมุด ตามวงจร PDCA คือ การก าหนดแผนงาน การ
ด าเนินงานให้บริการ การตรวจสอบการด าเนินงานโดยผู้บริหาร ผ่านรายงานผล และการได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้ 
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คือ การให้ผู้ใช้บริการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักหอสมุด (หลักฐาน ๕.๑-๗-๑) เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ส าหรับการวางแผนการด าเนินงานในทุกรอบปี  

 
๘. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย  และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

ส านักหอสมุดส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพกับหน่วยงานต่างๆ โดยการส่งบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อให้บุคลากรได้มีเครือข่ายและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หลักฐาน ๕.๑-๘-๑) 

 
 

๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น  และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ส านักหอสมุดได้พัฒนานวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน ดังนี้  

 การพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ www.lib.ku.ac.th/qa โดยใช้เทคโนโลยี 
WEB ๒.๐  

 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับฝ่ายในรูปอิเล็กทรอนิกส์ สร้างความสะดวกและ
รวดเร็วในการจัดท า / การประเมิน / การรายงานผล และช่วยประหยัดงบประมาณค่าถ่าย
เอกสารเป็นจ านวนมาก (หลักฐาน ๕.๑-๖-๑) 

 การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า การใช้ PDCA เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
โดยมีการจัดท าแผนงานในระดับฝ่าย มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนและถ่ายทอดสู่บุคลากร  
มีการรายงานผลทุก ๓ เดือน มีการประเมินผลโครงการ / กิจกรรม โดยมีรูปแบบการรายงาน
ผลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน   

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๕.๑ ๗ ข้อ ๘ ข้อ  ๔ คะแนน ๔ คะแนน ๗ ข้อ บรรลุ 
 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 ๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ หรือ ๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ หรือ ๘ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๙ ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๕.๑-๑-๑ แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๕.๑-๑-๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
๕.๑-๑-๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการประกันคุณภาพส านักหอสมุด 
๕.๑-๑-๔ หนังสือเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินตรวจประเมิน และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

ประเมิน 
๕.๑-๒-๑ ขั้นตอนงานประกันคุณภาพการศึกษา work flow  
๕.๑-๒-๒ คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพระดับฝ่าย ของส านักหอสมุด 
๕.๑-๓-๑ รายละเอียด ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๕ ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  
๕.๑-๓-๒ รายละเอียด ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๖ ระดับความส าเร็จของการให้บริการสารสนเทศทางการเกษตร  
๕.๑-๓-๓ รายละเอียด ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  
๕.๑-๓-๔ รายละเอียด ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ร้อยละของการลดระยะเวลาการให้บริการ 
๕.๑-๔-๑ รายงานประเมินตนเอง ๖ ฝ่ายงาน (๖ ฉบับ) 
๕.๑-๔-๒ การน าเสนอรายงานการประเมินตนเองของส านักหอสมุดต่อคณะกรรมการประจ าส านัก  
๕.๑-๔-๓ แผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน สปค ๐๑ 
๕.๑-๕-๑ แผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน สปค ๐๒ 
๕.๑-๖-๑ เว็บเพจประกันคุณภาพส านักหอสมุด www.lib.ku.ac.th/qa 
๕.๑-๗-๑ แบบส ารวจ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักหอสมุด 
๕.๑-๘-๑ การส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ 

 
 

องค์ประกอบท่ี ๖  การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ ๖ การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  
จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ รายละเอียดดังตาราง 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ ๓ การบริหารและการจัดการ  จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๐ คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๐ ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตาราง 

 

ตาราง สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๖ การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม ๕)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
   ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร   x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ ๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐ ๐ 

๖.๑ ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ ๕ ๔  ๕ ๕ ๕.๐๐ ๔.๐๐  x  

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
เป้าหมาย  ๕ ข้อ  
เกณฑ์มาตรฐาน 
    ๑. มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักท่ีส าคัญครบถ้วน ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 
  ๒. มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหลักท่ีส าคัญจากความคาดหวังและความ

ต้องการของผู้รับบริการ 
 ๓. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
 ๔. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น 

ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดร้องเรียน เป็นต้น 
 ๕. มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอ านาจเพ่ือให้

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

 
ผลการด าเนินงาน 
 

๑. มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักท่ีส าคัญครบถ้วน ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ  เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน     

ส านักหอสมุด ได้มีการทบทวนกระบวนการหลักๆ ที่มีความส าคัญต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยมีการ
ตระหนักถึงความสอดคล้องของการด าเนินงานของกระบวนงานต่างๆ กับแผนการด าเนินงานของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย  อีกท้ังมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกระบวนการต่างๆ ในด้านทรัพยากรและความสามารถในการ



 ๑๒๙ 

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อก าหนดแนวทาง และข้อก าหนดของกระบวนงานต่างๆ ของปีงบประมาณ 
๒๕๕๓ ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
๒. มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหลักท่ีส าคัญจากความคาดหวังและความต้องการ
ของผู้รับบริการ  
 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ส านักหอสมุดด าเนินงานตามกระบวนการหลักในการให้บริการผู้ใช้บริการอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การด าเนินงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลต่อไปนั้น จึงส่งเสริมให้หน่วยงานย่อยมีการจัดท า และทบทวนข้อก าหนดของกระบวนการหลักในการ
ให้บริการของหน่วยงานย่อย (ฝ่าย) นั้นๆ ได้แก่ 

ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีการประชุมหัวหน้างาน  / ประชุมฝ่าย  เพ่ือทบทวนข้อก าหนดที่
ส าคัญของกระบวนการท าดรรชนีวารสาร โดยมีการปรับเพ่ิมผู้รับผิดชอบเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการวารสาร  

ฝ่ายบริการ และฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีการทบทวนหลักเกณฑ์การคัดแยกหนังสือไม่เน้น
วิชาการ เนื่องจากรายงานผลการคัดแยกหนังสือไม่เน้นวิชาพบว่า  มีหลักเกณฑ์การคัดแยกหนังสือไม่เน้นวิชาการยังไม่
ชัดเจน และยังเกิดความสับสันในการปฏิบัติงาน  

ฝ่ายสารสนเทศได้มีการวิเคราะห์และทบทวนปัญหาของการให้บริการ และได้มีการก าหนดความ
รับผิดชอบและวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติงานให้บริการ  

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษามีการทบทวนปรับปรุงการให้บริการสื่อการศึกษา ได้แก่ ห้องฝึกภาษามีการ
ปรับปรุงด้านอุปกรณ์โดยเพิ่มจ านวนเครื่องจากเดิม  ๑๘ เครื่อง เป็น ๔๐ เครื่อง และโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  คือ 
โปรแกรม Riverdeep เพ่ือให้ผู้ใช้ได้การเรียนรู้และฝึกทักษะทางด้านภาษาได้อย่างเต็มที 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจในการสนับสนุนด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการให้บริการของ
ส านักหอสมุด จึงได้ทบทวนกระบวนการติดตั้งโปรแกรม กรณีท่ีเครื่องให้บริการ  เช่น บริเวณประตูทางเข้าส านักหอสมุด  
หรือ เครื่องให้บริการยืม -คืน เกิดปัญหาต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ  หรือ โปรแกรมท่ีจ าเป็นเพื่อแก้ไขปัญหา  ดังนั้น
เพ่ือให้ส านักหอสมุดสามารถให้บริการผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขเร่งด่วน ฝ่ายฯ จึงได้มีการ
ทบทวนกระบวนการ และน าวิธีการ image มาใช้ในการด าเนินงานท าให้สามารถลดระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ส านักงานเลขานุการได้มีการทบทวนกระบวนงานในงานคลังและพัสดุ อาทิ เช่น การพิจารณาต่อ
สัญญาจ้างบริษัทเอกชนภายนอกที่มาให้บริการส านักฯ ได้แก่ การให้บริการรักษาความปลอดภัย  บริการท าความ
สะอาด บริการเครื่องปรับอากาศ บริการดูแลสวน บริการถ่ายเอกสาร บริการลิฟท์ บริการก าจัดหนูปลวก และบริการ
อ่ืนๆ ส านักงานเลขานุการได้จัดท าแบบฟอร์ม “รายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริษัทส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ขึ้นเพื่อให้ฝ่าย/งานมาแจ้งหรือประเมินการปฏิบัติงานการให้บริษัทเอกชนภายนอกที่
ให้บริการส านักหอสมุด เพื่อแจ้งให้บริษัททราบและปรับปรุงการให้บริการเป็นระยะ และน าข้อมูลที่ได้มีการแจ้งและการ
ปรับปรุงมาเพ่ือเป็นข้อมูลการพิจารณาการจ้าง/ต่อสัญญาของบริษัทเอกชนภายนอกที่มาให้บริการส านักฯต่อไป 

 
 



 ๑๓๐ 

๓. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ  จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน  

จากการที่หน่วยงานย่อย (ฝ่าย) ได้ท าการทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหลัก  เพ่ือ
ด าเนินการจัดท ามาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
และเป็นข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการให้สามารถสืบค้นได้ รวมถึงมีการก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ในการนี้หน่วยงานย่อย
ได้มีการด าเนินการจัดท าคู่มือต่างๆ ดังนี้ 

ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้มีการการจัดท ามาตรฐานการลงรายการดรรชนีวารสาร  และคู่มือ
การปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบใน
แต่ละข้ันตอนอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานได้เป็นแนวทางเดียวกัน  
 

ฝ่ายสารสนเทศได้มีการวิเคราะห์และทบทวนปัญหาของการให้บริการ และได้มีการก าหนดความ
รับผิดชอบและวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติงานให้บริการ มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการศูนย์ความรู้ด้าน
การเกษตร และมีการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงการให้บริการ 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการปรับปรุงทบทวนคู่มือปฏิบัติงานและเอกสารแนะน าบริการต่างๆ  ให้
เป็นปัจจุบัน ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานบริการยืมคืนโสตทัศนวัสดุ  คู่มือการจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  เอกสารแนะน าบริการ
สื่อการศึกษา  ค าแนะน าการสืบค้นสื่อการศึกษา  และเอกสารแสดงการลดระยะเวลาในการให้บริการ Video On 
Demand เป็นต้น 

 ส านักงานเลขานุการ ในรอบปีที่แล้วได้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของงานต่างๆ ภายในฝ่ายและน า
ลงในระบบส านักงานอัตโนมัติเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้รับบริการสามารถสืบค้นได้ด้วยตนเอง และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีแนว
ทางการปฏิบัติงานเป็นไปในมาตรฐานเดี่ยวกัน และได้มีการทบทวนคู่มือการปฏิบบัติงานนโยบายและแผนให้เป็น
ปัจจุบันและสามารถด าเนินการได้มีความคล่องตัวมากข้ึน 

 
๔. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน  เพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพ  เช่น ควบคุม
ค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น  

 เพ่ือให้การด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับหน่วยงาน มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง
กระบวนงานต่างๆ และก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส านักหอสมุด ได้มีการทบทวน และปรับปรุง
กระบวนงานการให้บริการต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงสามารถลดต้นทุนและเวลาในการด าเนินงาน เพ่ือหวังผลต่อการเพ่ิมความพึง
พอใจการผู้ใช้บริการต่อไป 
 
๕. มีการก ากับติดตาม  และประเมินผลการปรับปรุง  จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอ านาจเพื่อให้
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป  

-- 
 
 
 



 ๑๓๑ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๖.๑ ๕ ข้อ ๔ ข้อ ๕ คะแนน ๔ คะแนน ๕ ข้อ ไม่บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๖.๑-๑-๑ เอกสารแสดงแผนภาพกระบวนการต่างๆ 
๖.๑-๒-๑ รายงานการประชุมทบทวนกระบวนงานและคู่มือ 
๖.๑-๓-๑ คู่มือปฏิบัติงานภายหลังจากการทบทวนและปรับปรุง 

 
 

๒.๓ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีเลือก 
  ส านักหอสมุด ได้ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เลือก จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง  
ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๕ ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังนี้ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑๕  ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรสารเทศ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
เป้าหมาย  ๓ ข้อ  
เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. การส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ  
 ๒. มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศร้อยละ ๘๐ ของจ านวนการจัดหาในรอบปี  
 ๓.มีการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
 ๔. มีการติดตามและประเมินผล 
 ๕. มีการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 ๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 



 ๑๓๒ 

ผลการด าเนินงาน 
๑. การส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ  

ส านักหอสมุด  ตระหนักถึงความส าคัญในการส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศต่างๆของ
ผู้ใช้บริการ  ทั้งนี้เพ่ือให้การบริการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ใน
การเรียนการสอน และสนับสนุนการวิจัย ทั้งนิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และผู้ใช้บริการ
ภายนอกได้ ในการนี้จึงได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นประจ าทุกปี  ผ่านกิจกรรมการส ารวจความ
ต้องการของอาจารย์และนักวิจัยเพื่อเสนอแนะหนังสือประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หลักฐาน ๒.๑๕-๑-๑) 
 

๒. มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศร้อยละ ๘๐ ของจ านวนการจัดหาในรอบปี  
การด าเนินงานของส านักหอสมุด ในรอบปีการศึกษา  ๒๕๕๓ สามารถจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้

ร้อยละ ๑๓๓.๕๓ ของจ านวนการจัดหาในรอบปี (หลักฐาน ๒.๑๕-๒-๑) 
 

๓. มีการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
  ส านักหอสมุดมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนหนังสือ /ตัวเล่มหนังสือก่อนน าหนังสือ

ออกให้บริการโดยระบุผู้รับผิดชอบ/หน้าที่ ในเขตข้อมูล ๙๙๙ (หลักฐาน ๒.๑๕-๓-๑) 
 

๔. มีการติดตามและประเมินผล  
ส านักหอสมุด สามารถติดตามการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ด้วยแบบบันทึกการปฏิบัติงานของ

บุคลากรที่เก่ียวข้อง (หลักฐาน ๒.๑๕-๔-๑) ซึ่งแสดงประเภททรัพยากร จ านวน ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  วันเดือนปี 
และผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังสามารถประเมินผลการด าเนินงาน  ด้วยแบบบันทึกความผิดพลาดของข้อมูล  ซึ่งจะแสดง
ประเภททรัพยากร รายการผิดพลาด เพ่ือให้มีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง (หลักฐาน ๒.๑๕-๔-๒) 

 
๕. มีการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ  

ส านักหอสมุด ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้มีความ
เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีโครงการหรือกิจกรรมที่มีการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากข้ึน  เช่น โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (OPAC one stop searching) ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ (หลักฐาน 
๒.๑๕-๕-๑) ซ่ึงด าเนนิการสร้างระเบียนบรรณานุกรมส าหรับหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส ์ท่ีให้บริการบนเวบ็ไซต์ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการผ่านฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศได้ในคราวเดียว และโครงการจัดเก็บวารสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์  (หลักฐาน ๒.๑๕-๕-๒)  ซึ่งเป็น
โครงการความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการแลกเปลี่ยนดัชนีวารสาร โดยเป็นการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกันอย่างก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย 

 
 
 



 ๑๓๓ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๒.๑๕ ๓ ข้อ ๓ ข้อ ๓ คะแนน ๓ คะแนน ๕ ข้อ ไม่บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๒.๑๕-๑-๑ แบบบันทึกส ารวจความต้องการของอาจารย์นักวิจัย เพื่อเสนอแนะหนังสือประกอบการเรียน 

การสอนของมหาวิทยาลัย 
๒.๑๕-๒-๑ ตารางการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
๒.๑๕-๓-๑ การตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนหนังสือ 
๒.๑๕-๔-๑ แบบบันทึการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
๒.๑๕-๔-๒ แบบบันทึกความผิดพลาดของข้อมูล 
๒.๑๕-๕-๑ โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มก. ระยะที่ ๒ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ OPAC one stop searching 
๒.๑๕-๕-๒ โครงการจัดเก็บวารสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑๖  ระดับความส าเร็จของการให้บริการสารสนเทศทางการเกษตร 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
เป้าหมาย  ๕ ข้อ  
เกณฑ์มาตรฐาน 

  ๑.  มีแผนการให้บริการสารสนเทศทางการเกษตร  
  ๒.  มีฐานข้อมูลหรือช่องทางการให้บริการ  
  ๓.  มีคู่มือการใช้งาน  
  ๔.  มีการติดตามและประเมินผลการให้บริการ  
  ๕.  มีการวิเคราะห์หรือน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการ 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 ๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 



 ๑๓๔ 

ผลการด าเนินงาน 
๑. มีแผนการให้บริการสารสนเทศทางการเกษตร  

ส านักหอสมุด มีก าหนดแผนการให้บริการสารสนเทศทางการเกษตร ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ และเพ่ือให้บรรลุต่อแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลทางการเกษตรของ
ประเทศ (หลักฐาน ๒.๑๖-๑-๑) 

 
๒. มีฐานข้อมูลหรือช่องทางการให้บริการ 

การให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร โดยด าเนินการพัฒนาขึ้นในรูปแบบของฐานข้อมูลออนไลน์ 
(หลักฐาน ๒.๑๖-๒-๑) ที่ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ท่ี http://pikul.lib.ku.ac.th/agdb/ โดยเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม
งานวิจัย และบทความที่น่าสนใจ  ด้านการเกษตรและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยเป็นการรวบรวมสารสนเทศจาก หนังสือ 
วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้าวิจัย เอกสารการประชุมสัมมนา และเอกสารต่างๆ  ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒๓ ถึงปัจจุบัน ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลโดย ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 
    

ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา ได้ขยายช่องทางการให้บริการให้กับสมาชิก สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ต่างจังหวัด
ที่มีข้อจ ากัดในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและไม่สามารถสืบค้นด้วยตนเอง จึงได้พัฒนาระบบ Ag eRequest เพ่ือเป็นช่องทาง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับสมาชิก กรมพัฒนาที่ดิน และได้จัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศและวิธีการใช้ระบบ Ag eRequest ให้กับสมาชิก โดยสมาชิกสามารถส่ง Request 
ผ่านทางระบบเครือข่ายและสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการท าการสืบค้นให้และน าข้ึนใน
ระบบแล้ว และมีการติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ทั้งทางเมล์และทางโทรศัพท์เพ่ือสอบถามและติดตามทั้งก่อนและหลัง
การให้บริการ ผู้ใช้สามารถท าการประเมินผลการให้บริการแบบออนไลน์หลังจากรับบริการได้เลย และได้มีการประชุม
เพ่ือสรุปและวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการได้ดีขึ้น เช่น การวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ โดยการก าหนด
มาตรฐานการตั้งชื่อไฟล์ไม่ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยและไม่ให้มีช่องว่าง และไฟล์ที่บีบอัด ให้ก าหนดเป็นสกุล . ZIP 
เท่านั้น หรือ การปรับปรุงระบบให้สามารถอัพโหลดไฟล์ข้อมูลได้มากข้ึน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดและจ านวนผลการ
สืบค้นทั้งรายการบรรณานุกรมและจ านวน fulltext  และ ก าหนดให้ต้องท าการ upload รายการบรรณานุกรมทั้งหมด
ให้ผู้ใช้ด้วย เพื่อกรณีท่ีผู้ใช้อาจจะต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลที่ upload ไว้ให้แล้ว โดยเลือกจาก
รายการบรรณานุกรมที่สืบค้นไว้แล้ว และยังมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน
เป็นระยะๆ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ส านักหอสมุดและกรมพัฒนาที่ดิน 
และนอกจากนี้ได้วางแผนและด าเนินงานโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเพ่ิมช่องทางในการให้บริการวิชาการสู่สังคมได้กว้างขวางขึ้น ไม่จ ากัดเฉพาะผู้ใช้
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น ผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่เป็นสมาชิกส านักหอสมุดก็สามารถเข้าใช้บริการโดยเปิดอ่าน
หนังสือได้เสมือนเปิดอ่านจากหนังสือจริง สามารถอ่านได้โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง เปิดอ่านจากท่ีใดก็ได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
เดินทางเพ่ือมาใช้บริการ ไม่ต้องท าการยืม-คืนหนังสือ และไม่มีค่าปรับ ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่อยู่
ห่างไกลจากแหล่งความรู้ให้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และสามารถประเมินผลหรือให้ข้อเสนอแนะผ่านทาง
ระบบออนไลน์ได้ด้วยเช่นกัน 
 
 

http://pikul.lib.ku.ac.th/agdb/
http://thaiagris.lib.ku.ac.th/


 ๑๓๕ 

๓. มีคู่มือการใช้งาน  
มีการให้บริการคู่มือการใช้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  และสามารถสืบค้นและเข้าถึงได้ผ่านทางการเข้า

ชมเว็บไซต ์(หลักฐาน ๒.๑๖-๒-๑) 
 

๔. มีการติดตามและประเมินผลการให้บริการ  
มีแบบประเมินผลการใช้ฐานข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถประเมินผ่านทางอินเตอร์เน็ต (หลักฐาน ๒.๑๖-๒-๑) 

 
๕. มีการวิเคราะห์หรือน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการ 

มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และปรับใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยด าเนินงานในลักษณะโครงงานวิจัย (หลักฐาน ๒.๑๖-๕-๑) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๒.๑๖ ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ ข้อ บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๒.๑๖-๑-๑ แผนการปฎิบัติงานฝ่ายสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
๒.๑๖-๒-๑ โฮมเพจศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร http://agkc.lib.ku.ac.th/agkc/ 
๒.๑๖-๕-๑ โครงการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้บริการฐานข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศไทย  

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒  ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต  
เป้าหมาย  ร้อยละ ๑๐๐  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 ๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 



 ๑๓๖ 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักหอสมุด มีการรักษาระยะเวลาการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จากการให้บริการผู้ใช้บริการ 

จ านวน ๒ กระบวนงาน คือ การให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  และการให้บริการ  Video On Demand  โดยมี
ผลการด าเนินงานการให้บริการ ดังนี้ 

การให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา  

ส านักหอสมุด เริ่มเปิดให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  จ านวน ๕๐ เครื่อง แก่นิสิตและบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๒ - กันยายน ๒๕๕๓ ทั้งนี้เพ่ือเป็นให้การบริการมีมาตรฐาน และ
น าไปสู่การพัฒนาการบริการที่ดีข้ึน  จึงก าหนดมาตรฐานการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในเวลา  ๒ นาที (๑๒๐ วินาที) 
จากการจัดเก็บสถิติการให้บริการที่ผ่านมา จากจ านวนผู้ใช้บริการทั้งหมด ๒,๗๗๕ คน ได้รับบริการภายในระยะเวลา
มาตรฐานทุกคน ดังนั้นกระบวนงานการให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา สามารถรักษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการตามเกณฑ์ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 

การให้บริการ Video On Demand   

ในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ ส านักหอสมุดได้ให้บริการ  Video On Demand โดยมีขั้นตอนการ
ให้บริการท้ังหมด ๓ ขั้นตอน คือ 

๑. ผู้ใช้ท าการจองใช้บริการ Video On Demand ได้ด้วยตนเอง 
๒. เข้าใช้บริการและนั่งตามหมายเลขเครื่องที่ท าการจองไว้ 
๓. เข้าสู่การใช้งานระบบโดยเลือกเรื่องตามต้องการหรือเปลี่ยนเรื่องดูได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ทั้งนี้เพ่ือเป็นให้การบริการมีมาตรฐาน และน าไปสู่การพัฒนาการบริการที่ดีข้ึน  จึงก าหนดมาตรฐาน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในเวลา  ๒ นาที (๑๒๐ วินาที) จากการเก็บสถิติระยะเวลาการให้บริการในช่วงเดือน  
มกราคม ๒๕๕๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๕๓ เป็นจ านวน ๓๔ คน จากผู้ใช้บริการ จ านวน  ๑,๐๒๐ คน ได้รับบริการภายใน
ระยะเวลามาตรฐานทุกคน ดังนั้นกระบวนงานก ารให้บริการ  Video On Demand  สามารถรักษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการตามเกณฑ์ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 

 



 ๑๓๗ 

เมื่อค านวณรวมการรักษามาตรฐานการให้บริการโดยรวม  

         จ านวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามเวลามาตรฐาน 

        จ านวนผูร้ับบรกิารท้ังหมดท่ีไดร้ับบรกิารตามกระบวนงานทีน่ ามาประเมิน  
 

     ( ๒,๗๗๕ คน + ๑,๐๒๐ คน) 

      ( ๒,๗๗๕ คน + ๑,๐๒๐ คน) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบจากร้อยละ ๙๐ เป็น ๕ คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๖.๒ ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๕ คะแนน ๔ คะแนน ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๖.๒-๑ ข้อมูลมาตรฐานการให้บริการยืม-คืนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 

๒๕๕๓ 
๖.๒-๒ กระบวนงานให้บริการยืม-คืนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
๖.๒-๓ แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ป.๑ เลือก) 
๖.๒-๔ ปฎิทินการจัดเก็บข้อมูลการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ Video On Demand 

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๓  ร้อยละของการลดระยะเวลาการให้บริการ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต  
เป้าหมาย  ๕ ข้อ  
ผลการด าเนินงาน 

ส านักหอสมุด ตระหนักถึงการพัฒนากระบวนงานการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ทั้งนี้เพ่ือลดระยะเวลาการให้บริการ อันจะส่งผลต่อการเพิ่มความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ใช้บริการต่อไป โดยใน

X   ๑๐๐ 

X     ๑๐๐         =  ๑๐๐  



 ๑๓๘ 

การนี้หน่วยงานน าเสนอกระบวนงาน จ านวน ๒ กระบวนงาน เพ่ือรับการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓  คือ การให้บริการ
ยืมหนังสือ และการให้บริการ Video On Demand โดยมีผลการด าเนินงานในแต่ละกระบวนงาน ดังนี้ 

การให้บริการยืมหนังสือ 
ส านักหอสมุดได้ก าหนดการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการยืมหนังสือ  ระหว่างตุลาคม  ๒๕๕๒ - 

กันยายน ๒๕๕๓  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  จึงก าหนดมาตรฐานการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ภายในเวลา  ๕๐ วินาที จากการจัดเก็บสถิติการให้บริการที่ผ่านมาสามารถรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาการให้บริการอยู่ที่  ๑๔ วินาที ซึ่งเป็นระยะเวลาที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง  แต่อย่างไรก็
ตาม เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณภาพการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานในด้านการให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการให้
มากยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน  โดยให้เพิ่มการแจ้งข้อมูลการยืมและคืนหนังสือ
ของผู้รับบริการเป็นรายบุคคล  เช่น จ านวนเล่มที่ยืมตามระบบห้องสมุดอัตโนมัติซึ่งผู้รับบริการสามารถตรวจสอบพร้อม
กับผู้ให้บริการที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จ านวนหนังสือท่ีค้างส่ง  สิทธิการยืมท่ียังคงเหลือ  เป็นต้น ซึ่งต้องใช้เวลา
ในการตรวจสอบของผู้รับบริการ  ตลอดจนการสื่อสารและพูดคุยกับผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น  ดังนั้น เมื่อค านวณการลด
ระยะเวลาการให้บริการพบว่า สามารถลดระยะเวลาการให้บริการลงจากระยะเวลามาตรฐานที่ก าหนดไว้ ๓๖ วินาที 
 
การให้บริการ Video On Demand  

เพ่ือให้การให้บริการดังกล่าวมีความเป็นมาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนาการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ส านักหอสมุดได้ก าหนดมาตรฐานระยะการให้บริการ Video on Demand ที่เวลา ๒ นาที (๑๒๐ วินาที) จาก
การเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการจ านวน ๑,๐๒๐ คน ในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๕๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๕๓  เป็นจ านวน ๓๔ 
วัน พบว่า ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการโดยใช้ระยะเวลา เฉลี่ยที่ ๔๕ วินาที  เมื่อค านวณการลดระยะเวลาการให้บริการ
พบว่า สามารถลดระยะเวลาการให้บริการลงจากระยะเวลามาตรฐานที่ก าหนดไว้ ๗๕ วินาที 

 



 ๑๓๙ 

เมื่อค านวณร้อยละการลดระยะเวลาการให้บริการโดยรวม 
 
 (๓๖ วินาที + ๗๕ วินาที)   
(๕๐ วินาที + ๑๒๐ วินาที) 
 

จากเกณฑ์มาตรฐานหากหน่วยงานสามารถลดระยะเวลาการให้บริการได้ร้อยละ ๑๖ คิดเป็น ๕ คะแนน ทั้งนี้
ส านักหอสมุดสามารถลดระยะเวลาการให้บริการได้ ร้อยละ ๖๕.๒๙ คิดเป็น ๕ คะแนน 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ จากร้อยละที่ลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๑๖ คิดเป็น ๕ คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
๖.๓ ร้อยละ 

๑๘.๖๒ 
ร้อยละ 
๓๔.๗๑ 

๕ คะแนน ๔ คะแนน ร้อยละ 
๑๕.๙๕ 

บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
๖.๓-๑ ข้อมูลมาตรฐานการให้บริการยืมหนังสือ ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๕๓ 
๖.๓-๒ กระบวนงานให้บริการยืมหนังสือ 
๖.๓-๓ แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ป.๑ เลือก) 
๖.๓-๔ ปฎิทินการจัดเก็บข้อมูลและการให้บริการเฉลี่ย 

 

X     ๑๐๐         =  ๖๕.๒๙ 



 ๑๔๐ 

บทท่ี ๓   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

๓.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน  
 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
๖ องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด ๑๓ ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ได้ ๐ คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน 
แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ การด าเนินงานระดับดี 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพการสนับสนุนตามพันธกิจทั้ง ๔ ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของส านักหอสมุด พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ๖ องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ โดยมีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๕ ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในตาม ๖ องค์ประกอบคุณภาพ (ป.๒) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ยของส านัก ผลการ
ประเมิน

ของส านัก 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี ๑  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

- ๕.๐๐ - ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี ๒  ภารกิจหลัก - ๕.๐๐ ๔.๖๒ ๔.๗๕ ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี ๓  การบริหารและจัดการ ๕.๐๐ ๓.๕๐ - ๓.๘๐ ดี 
องค์ประกอบท่ี ๔  การเงินและงบประมาณ - ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดี 
องค์ประกอบท่ี ๕  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

- ๔.๐๐ - ๔.๐๐ ดี 

องค์ประกอบท่ี ๖  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน 

- ๔.๐๐ - ๔.๐๐ ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๗๕ ๔.๒๕   

ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดี   



 ๑๔๑ 

  เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานของส านักหอสมุด ดังนี้ 
 
องค์ประกอบท่ี ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  จากการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ ๑ จ านวนตัวบ่งชี้บังคับ จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ ด้าน
กระบวนการ มีผลการประเมิน ๕.๐๐ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก ด้านกระบวนการ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน คือ ส านักหอสมุดมีการก าหนดวิสัยทัศน์ และจัดท าแผนงานที่มีความเชี่อมโยงกับนโยบายมหาวิทยาลัย มี
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ เป็นแผนงาน โครงการ/กิจกรรม มีการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน มี
การก าหนดรูปแบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนรายไตรมาส เสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าส านักฯ 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานในรอบปีต่อไป มีการน าแผนและผลการด าเนินงานชี้แจงให้
บุคลากรทราบ เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
องค์ประกอบท่ี ๒  ภารกิจหลัก 

จากการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ ๒ จ านวนตัวบ่งชี้บังคับ จ านวน ๓ ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมินรวม ๔.๗๘ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก (ด้านกระบวนการ จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินรวม ๕.๐๐ 
คะแนน อยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิต จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินรวม ๔.๖๗ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก) 
ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภารการด าเนินงานตามภารกิจ คือ สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย และ
การบริการวิชาการแก่สังคม คือ การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อบริการวิชาการให้แก่ผู้สนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้และ
ให้บริการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องประจ าปี ในรูปของการจัดโครงการห้องสมุดชุมชน การฝึกงานให้กับนิสิตจากสถาบัน
ต่างๆ การสอนการรู้สารสนเทศ การเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ซึ่งผลการให้บริการวิชาการต่อ
จ านวนบุคลากรส านักหอสมุด อยู่ในระดับดีมาก ที่ผลการประเมิน ๕.๐๐ คะแนน 

และเพ่ือสร้างความพีงพอใจสูงสุดต่อการให้บริการของส านักหอสมุด จึงได้ก าหนดให้มีการส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การส ารวจรายชื่อหนังสือประกอบการเรียนการสอน และการวิจัย การ
สอบถามความต้องการเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมที่ส านักหอสมุดจัดขึ้น เพื่อส านักหอสมุดจะได้วางแผน และด าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้ประเมินตนเองมีผลคะแนน ๕.๐๐ คะแนน อยู่ในระดับดี
มาก อีกทั้งมีการประเมินผลการให้บริการผ่านการส ารวจความพึงพอใจในทุกกิจกรรมที่สามารถด าเนินงาน โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๓๕ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 

ทั้งนี้เพ่ือให้สอดรับกับการด าเนินการสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ส านักหอสมุดได้ด าเนินการประเมินตัวบ่งชี้เลือกที่เป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงาน จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ คือ ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และระดับความส าเร็จของการให้บริการ
สารสนเทศทางเกษตร ซึ่งมีผลการประเมิน ๓.๐๐ และ ๕.๐๐ คะแนน ตามล าดับ 

 
องค์ประกอบท่ี ๓  การบริหารและจัดการ 
  จากการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ ๓ จ านวนตัวบ่งชี้บังคับ จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินรวม ๔.๗๘ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งผลการด าเนินงานด้านปัจจัยน าเข้า จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมิน ๕.๐๐ คะแนน และด้านกระบวนการ จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน ๔.๐๐ คะแนน ซึ่งถึงประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน ในการบริหารจัดการองค์กรของผู้อ านวยการส านักหอสมุดตามหลักธรรมาภิบาล คือ การส่งเสริมการมีส่วน



 ๑๔๒ 

ร่วม และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสผ่านทางเว็บเพจของส านักหอสมุด รายงานประจ าปี และการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ซึ่งในด้านกระบวนการมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับบุคลากรที่ถือเป็นหัวใจหลักขององค์กร โดยการส่งเสริม
ให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาทางทักษะวิชาชีพ และตามความสนใจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเข้าร่วมอบรม ประชุม 
สัมมนา ดูงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกหน่วยงานอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการจัดอบรมขึ้นภายใน เพื่อเพ่ิม
ทักษะการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เช่น การอบรมความรู้ภาษาต่างประเทศ 
การอบรมให้ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป การสืบค้นข้อมูลการให้บริการ ซึ่งได้เชิญวิทยากรจากภายนอก 
และวิทยากรที่เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
  และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ส านักหอสมุดยังให้ความส าคัญในการ
จัดการความเสี่ยงการด าเนินงาน ที่มีปัจจัยให้การด าเนินงานไม่สามารถบรรลุตามที่วางไว้ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
ส านักหอสมุดได้ด าเนินการบริหารและจัดการความเสี่ยงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของส านักฯ เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้บริการ และในปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ ได้จัดการความเสี่ยงในหัวข้อหนังสือสูญหาย ซึ่งเป็นผลกระทบการบริหารจัดการในภาพรวมของหน่วยงาน 
 
องค์ประกอบท่ี ๔  การเงินและงบประมาณ 
  จากการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ ๔ จ านวนตัวบ่งชี้บังคับ จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินรวม ๔.๗๘ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก โดยในด้านกระบวนการจ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน ๔.๐๐ 
คะแนน และด้านผลผลิตจ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน ๕.๐๐ คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการด้านการเงินและงบประมาณ โดยยึดหลักการด าเนินงานตามระเบียบข้อบังคับของกระทรวงการคลัง และ
ระเบียบการเงินที่เก่ียวข้อง มีการวางแผน ติดตามการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบทางด้านการเงิน
โดยนักตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส ครบถ้วน และถูกต้องในการบริหารงานการเงินและ
พัสดุ ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลทางการเงินในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ยังได้ก าหนดให้ทุกกิจกรรมที่จะด าเนินงานจะต้องวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการด าเนินงาน 
ซึ่งผลการด าเนินงานมีการวิเคราะห์ต้นทุนครบทุกกิจกรรม 
 
องค์ประกอบท่ี ๕  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จากการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ ๕ จ านวนตัวบ่งชี้บังคับ จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินรวม ๔.๗๘ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นด้านกระบวนการ เป็นภาพสะท้อนให้เห็นการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีระบบกลไกที่เหมาะสมเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ตั้งแต่การด าเนินงานโดยการก าหนด
นโยบายโดยผู้บริหารหน่วยงานและเป็นประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ มีการวางแผน การติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ตามแบบฟอร์มที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันรายไตรมาส และทุกกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินงาน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ที่
สะท้อนให้เป็นถึงอัตลักษณ์ของหน่วยงาน มีการด าเนินงานประกันคุณภาพตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย คือ การตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย peer review และระดับส านัก  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน และ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินให้กับทางมหาวิทยาลัยประกาศแต่งตั้ง จากบุคคลภายนอกส านัก เพ่ือเป็นการ
สอบทานการด าเนิน และการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน มาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาการ
ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
องค์ประกอบท่ี ๖  การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 



 ๑๔๓ 

  จากการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ ๖ จ านวนตัวบ่งชี้บังคับ จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินรวม ๔.๗๘ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ ที่แสดงถึงการด าเนินงานของ
ส านักหอสมุดมีระบบการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ และ
เพ่ือให้การให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ยังได้ก าหนดให้มีการจัดท าและทบทวนคู่มือที่ใช้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
การบริการที่สามารถท างานแทนกันและกันได้ และเพ่ือให้เกิดความสะดวก ลดขั้นตอน และระยะเวลาการด าเนินงาน 
นอกจากนี้ ส านักหอสมุดได้ประเมินตนเองเพ่ิมเติมในตัวบ่งชื้เลือก ๒ ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต ซึ่งมีผลการประเมิน ๕.๐๐ 
คะแนน อยู่ในระดับดีมาก คือการมุ่งเน้นการให้บริกาที่รักษาระยะเวลาการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน และการลดรอบ
ระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือสร้างความประทับใจในการให้บริการของส านักหอสมุด 

 

๓.๒ ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของส านัก  
  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักหอสมุด สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  จุดแข็ง 

๑. การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน และโครงการประจ าปี โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติราชการ ๔  ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ โดยยึดภารกิจของ ส านักหอสมุด
เป็นหลัก ท าให้การด าเนินตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

๒. มีการจัดท าแผนด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยมีโครงการ / กิจกรรมในเชิงรุก ที่ครอบคลุมภารกิจ
หลัก มีการก าหนดเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินงานอย่างชัดเจน 

๓. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ และเป็นระบบ เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลส าหรับการบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่อง  

๔. การจัดท าแผนงานเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรท าให้แผนประสบความส าเร็จ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

   -  
  ข้อเสนอแนะ 
   -  

องค์ประกอบท่ี ๒ ภารกิจหลัก 
  จุดแข็ง 

๑. การด าเนินงานของส านักหอสมุดตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียน การสอนและการวิจัย  
คือ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน การ



 ๑๔๔ 

สอนและการวิจัยของ มก. ผ่าน โครงการและแผนการด าเนินงานเชิงรุกเพ่ือพัฒนาการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ทันต่อความต้องการและทันสมัย                                                            

๒. การให้บริการเชิงรุกท่ีส่งเสริมผู้ใช้ให้มีศักยภาพในการรู้สารสนเทศ เช่น โครงการนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ 
บริการสอนการรู้สารสนเทศ บริการน าส่งหนังสือวิชาการ บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา บริการ
คลินิกสถิต ิ

๓. มีการสร้างเครือข่ายสารสนเทศทางการเกษตร เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลทางการเกษตรโดยมีความร่วมมือทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ                                                                                                                    

๔. มีโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน 
แสดงถึงความมีศักยภาพของบุคลากรที่เป็นที่ยอมรับในสังคม                                                           

๕. ส านักหอสมุดเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จึงมุ่งเน้นในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง  

 
  จุดที่ควรพัฒนา 

๑. การด าเนินงานเชิงรุก คือ การส ารวจความต้องการของอาจารย์และนักวิจัยเพื่อเสนอแนะหนังสือประกอบการ
เรียนการสอน และการวิจัยตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ได้รับแบบเสนอแนะหนังสือเพ่ือประกอบการเรียน
การสอนไม่ครบถ้วนทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน 

 
  ข้อเสนอแนะ 

๑. ก าหนดให้คณะ/สาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ประจ า เพื่อแต่งตั้งเป็นนคณะกรรมการในการคัดเลือกหนังสือ
ประกอบการเรียนการสอน และการวิจัยตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

  

องค์ประกอบท่ี ๓ การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

๑. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเทในการท างานและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองตามการพัฒนางานและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   

 
  จุดที่ควรพัฒนา 

๑. การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ควรด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในฝ่ายและ
ระหว่างฝ่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการท างานในแนวทางเดียวกัน น าไปสู่การสร้างความเข้าใจ
และร่วมมือระหว่างกัน 

 
  ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในฝ่ายและระหว่างฝ่าย เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการท างานในแนวทางเดียวกัน น าไปสู่การสร้างความเข้าใจและร่วมมือระหว่างกัน 



 ๑๔๕ 

องค์ประกอบท่ี ๔ การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

๑. มีกลไกการควบคุมและปฏิบัติตามข้ันตอนระเบียบทางการเงิน 

๒. มีการวิเคราะห์ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการให้บริการเพ่ือเสนอขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน 
และมีการวิเคราะห์สรุปผลค่าใช้จ่ายจริงหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงาน 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
   -  
  ข้อเสนอแนะ 
   - 
 

องค์ประกอบท่ี ๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จุดแข็ง 

๑. มีการพัฒนากระบวนการในระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ ท าให้ลดขั้นตอนการจัดท าเอกสาร บุคลากร
สามารถจัดส่งข้อมูลได้พร้อมกันและท าให้การจัดเก็บเอกสารด าเนินการได้สะดวก รวดเร็วขึ้น    

๒. การใช้ PDCA เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดท าแผนงานในระดับฝ่าย มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
ชัดเจนและถ่ายทอดสู่บุคลากรผ่านใบมอบหมายงาน มีการรายงานผลทุก ๓ เดือน โดยมีรูปแบบการรายงานผล 
การประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงการท างาน  
 

 จุดที่ควรพัฒนา 

๑. บุคลากรบางส่วนของส านักหอสมุดยังมีความรู้ ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพไม่เพียงพอ  
 

  ข้อเสนอแนะ 

๑. จัดกิจกรรม / โครงการให้ความรู้งานประกันคุณภาพแก่บุคลากรส านักหอสมุด  

 

องค์ประกอบท่ี ๖ การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
  จุดแข็ง 

 -  
  

 จุดที่ควรพัฒนา 
๑. มีการทบทวนกระบวนงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพียงบางส่วน 
 

  ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรมีการทบทวนกระบวนงานให้ครบทุกกระบวนงาน เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง และลดขั้นตอน ลดระยะเวลา  



 ๑๔๖ 

๓.๓ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย  

 ส านักหอสมุด ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ฝ่ายจัดการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

- ๑. ไม่พบการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
๒. ไม่พบการวิเคราะห์และ

ประเมินผลการด าเนินงานซึ่ง
ส่งผลให้ขาดทิศทางของการ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 

๑. ควรมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  
และบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุม 

 
๒. ควรมีการวิเคราะห์และ

ประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง เพื่อ
น าไปปรับแผนการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
รวมทั้งปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานในกิจกรรมและ
โครงการอ่ืนๆ 

 
 

ฝ่ายบริการ - ๑. ไม่พบการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
๒. ไม่พบการวิเคราะห์และ

ประเมินผลการด าเนินงานซึ่ง
ส่งผลให้ขาดทิศทางของการ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 

 

๑. ควรมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  
และบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุม 

 
๒. ควรมีการวิเคราะห์และ

ประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง เพื่อ
น าไปปรับแผนการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
รวมทั้งปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานในกิจกรรมและ
โครงการอ่ืนๆ 

 
 
 



 ๑๔๗ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ฝ่ายสารสนเทศ ๑. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติ

งานในรายงานการประชุม 

 

๑. ไม่พบการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

 
 
 

๒. ไม่พบการวิเคราะห์และ
ประเมินผลการด าเนินงานซึ่ง
ส่งผลให้ขาดทิศทางของการ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 

๑. ควรมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  
และบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุม 

 

๒. ควรมีการวิเคราะห์และ
ประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง เพื่อ
น าไปปรับแผนการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
รวมทั้งปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานในกิจกรรมและ
โครงการอ่ืนๆ 

 
ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

- 

 

๑. ไม่พบการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

 
 
 

๒. ไม่พบการวิเคราะห์และ
ประเมินผลการด าเนินงานซึ่ง
ส่งผลให้ขาดทิศทางของการ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 

๑. ควรมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  
และบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุม 

 

๒. ควรมีการวิเคราะห์และ
ประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง เพื่อ
น าไปปรับแผนการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
รวมทั้งปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานในกิจกรรมและ
โครงการอ่ืนๆ 

 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 

 

๑. ไม่พบการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 

๑. ควรมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  
และบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุม 

 
 
 



 ๑๔๘ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
๒. ไม่พบการวิเคราะห์และ

ประเมินผลการด าเนินงานซึ่ง
ส่งผลให้ขาดทิศทางของการ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 

๒. ควรมีการวิเคราะห์และ
ประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง เพื่อ
น าไปปรับแผนการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
รวมทั้งปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานในกิจกรรมและ
โครงการอ่ืนๆ 

 

ส านักงาน
เลขานุการ 

- ๑. ไม่พบการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

 
 
 

๒. ไม่พบการวิเคราะห์และ
ประเมินผลการด าเนินงานซึ่ง
ส่งผลให้ขาดทิศทางของการ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 

๑. ควรมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  
และบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุม 

 

๒. ควรมีการวิเคราะห์และ
ประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง เพื่อ
น าไปปรับแผนการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
รวมทั้งปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานในกิจกรรมและ
โครงการอ่ืนๆ 

 

องค์ประกอบท่ี ๒ ภารกิจหลัก 
ฝ่ายจัดการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

- - - 

ฝ่ายบริการ 
 

- - - 

ฝ่ายสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุน     อัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ในเร่ืองฐานข้อมูล
ทางการเกษตร 

 

 

มีโครงการกิจกรรมวิชาการ
จ านวนมาก แต่การประเมินไม่
ครอบคลุมทุกโครงการ/กิจกรรม 
 

ควรมีการประเมินผลให้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรม เพื่อทบทวน
การปฏิบัติงาน เพื่อน าไปสู่การ
วางแผนให้เหมาะสม  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเมินกิจกรรมหลักใน
การให้บริการของทั้ง ๓ ศูนย์ 



 ๑๔๙ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

การด าเนินงานฝ่ายสามารถ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
ส านักหอสมุดให้เป็นที่ประจักษ์ 

- - 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีผลงานเชิงประจักษ์และ
ต่อเนื่อง สามารถน าไปใช้ได้จริง 
ทั้งงานบริหารจัดการข้อมูลและ
งานบริการ  สามารถสนับสนุน
การด าเนินงานทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 

- - 

ส านักงาน
เลขานุการ 

- - - 

องค์ประกอบท่ี ๓ การบริหารและการจัดการ 
ฝ่ายจัดการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

๑. มีเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการด้านต่างๆ  เพื่อ
ส่งเสริมการศึกษา  
ค้นคว้าวิจัย  และการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกันระหว่าง
สถาบันการศึกษาต่างๆ 
ส าหรับอาจารย์ บุคลากร 
และนิสิตได้เป็นอย่างดีและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 

๒. มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยส่งเสริมการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่คุ้มค่า  

 

๓. ในภาพรวมบุคลากรมีความ
มุ่งมั่นและตั้งใจในการท างาน
ด ี 

 
 
 

 
 

ไม่พบการวิเคราะห์เพื่อก าหนด
ประเด็นความรู้ที่ส าคัญของ
องค์กร ท าให้การจัดการความรู้
ของฝ่ายไม่มีทิศทางที่จะน า
ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้
จริง 

ควรมีการวิเคราะห์เพื่อก าหนด
องค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร/
ค้นหาความรู้และจัดเก็บ รวมถึง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ 
 



 ๑๕๐ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ฝ่ายบริการ ๑. เป็นต้นแบบของห้องสมุด ๓ 

ดี ได้แก่ สภาพแวดล้อมท่ีดี 
ทรัพยากรดี และมี
บรรณารักษ์/บุคลากรที่พร้อม
ให้บริการ  

 
 
 
 

๒. บุคลากรมีความตั้งใจในการ
ปรับปรุงมาตรฐานลด
ระยะเวลาการให้บริการ 
ส่งผลให้การประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการโครงการ
กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก ซึ่งเป็นการสร้าง
ความไว้วางใจในคุณภาพการ
บริการที่มากข้ึน  

 

ไม่พบการวิเคราะห์เพื่อก าหนด
ประเด็นความรู้ที่ส าคัญของ
องค์กร ท าให้การจัดการความรู้
ของฝ่ายไม่มีทิศทางที่จะน า
ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้
จริง 

1.ควรมีการวิเคราะห์เพื่อก าหนด
องค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร/
ค้นหาความรู้และจัดเก็บ รวมถึง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ 

ฝ่ายสารสนเทศ มีนโยบายการบริหารงานที่
ชัดเจนในแต่ละศูนย์ 

ไม่พบการวิเคราะห์เพื่อก าหนด
ประเด็นความรู้ที่ส าคัญของ
องค์กร ท าให้การจัดการความรู้
ของฝ่ายไม่มีทิศทางที่จะน า
ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้
จริง 
 

ควรมีการวิเคราะห์เพื่อก าหนด
องค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร/
ค้นหาความรู้และจัดเก็บ รวมถึง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

สามารถบริหารจัดการภายใต้
ทรัพยากรบุคลากรที่มีจ ากัด 
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นกลไก
ส าคัญในการสร้างผลงานจน
เป็นที่พอใจและยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

 

๑. ไม่พบการวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดประเด็นความรู้ที่
ส าคัญขององค์กร ท าให้การ
จัดการความรู้ของฝ่ายไม่มี
ทิศทางที่จะน าความรู้มาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้จริง 

๑. ควรมีการวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญ
ขององค์กร/ค้นหาความรู้และ
จัดเก็บ รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
ระบบ 

 

๒. ควรสร้างมูลค่าในการ
ให้บริการ Language On 
Demand ให้มากข้ึน เช่น 
การท าการตลาดเพื่อส่งเสริม
การใช้ให้มากข้ึน 

 
๓.  



 ๑๕๑ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. เป็นขุมก าลังของบุคลากร
ทางด้านสารสนเทศที่มี
ความเชี่ยวชาญ สามารถ
สนับสนุนและพัฒนางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
เป็นอย่างดี   

 

๒. มีบุคลากรรุ่นใหม่ที่ยัง
สามารถพัฒนาศักยภาพไป
ได้อีกนาน 

 

 

๑. ไม่พบการวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดประเด็นความรู้ที่
ส าคัญขององค์กร ท าให้การ
จัดการความรู้ของฝ่ายไม่มี
ทิศทางที่จะน าความรู้มาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้จริง 

 
 

๒. หน่วยงานยังไม่ใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้ของบุคลากร 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินงานขององค์กร
เท่าที่ควร  

 

๑. ควรมีการวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญ
ขององค์กร/ค้นหาความรู้
และจัดเก็บ รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
ระบบ 

 

๒. ควรระบุองค์ความรู้ของ
บุคลากรในฝ่ายเป็นองค์
ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินงานขององค์กร เพื่อ
สร้างเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้
จริงอย่างกว้างขวาง 

 
ส านักงาน
เลขานุการ 

๑. หัวหน้าฝ่ายมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน และ
สามารถน าประสบการณ์มา
ใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างเป็นระบบ  

 

๒. มีการน าระบบสารสนเทศ
มาสนับสนุนการบริหารงาน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ   

 

๑. ไม่พบการวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดประเด็นความรู้ที่
ส าคัญขององค์กร ท าให้การ
จัดการความรู้ของฝ่ายไม่มี
ทิศทางที่จะน าความรู้มาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้จริง 

๑. ควรมีการวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญ
ขององค์กร/ค้นหาความรู้
และจัดเก็บ รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
ระบบ 

 

๒. ควรใช้เทคโนโลยีทดแทน
ก าลังคน 

 

องค์ประกอบท่ี ๔ การเงินและงบประมาณ 
ฝ่ายจัดการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

- มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยไม่
ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 

ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยให้ครบทุกโครงการ/
กิจกรรม 
 
 
 
 



 ๑๕๒ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ฝ่ายบริการ - การระบุข้อมูลจ านวนผู้เข้าร่วม/

ผู้รับบริการในรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
สรุปวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ตามแบบฟอร์มที่ส านักหอสมุด
ก าหนดในแต่ละโครงการ/
กิจกรรม ไม่ถูกต้อง ท าให้การ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ไม่
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 

ควรระบุข้อมูลจ านวนผู้เข้าร่วม/
ผู้รับบริการในรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
สรุปวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยตาม
แบบฟอร์มที่ส านักหอสมุด
ก าหนดในแต่ละโครงการ/
กิจกรรม ให้ถูกต้อง เพื่อให้การ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยสะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริง 
 

ฝ่ายสารสนเทศ 
 

- - - 

ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

- 
 

- - 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 
 

- - 

ส านักงาน
เลขานุการ 

มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยงานตามแบบฟอร์มที่
ส านักหอสมุดก าหนดอย่าง
ครบถ้วน ทุกกิจกรรมการ
ให้บริการ 
 

- - 

องค์ประกอบท่ี ๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ฝ่ายจัดการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

- 
 

- - 

ฝ่ายบริการ - 
 

- - 

ฝ่ายสารสนเทศ - 
 

- - 

ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

- 
 

- - 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 
 

- - 



 ๑๕๓ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ส านักงาน
เลขานุการ 

- 
 

- - 

องค์ประกอบท่ี ๖ การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
ฝ่ายจัดการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

- 
 

ไม่พบการก าหนดวิธีการทบทวน/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน  เพื่อท า
ให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ควรมีการทบทวน หรือปรับปรุง
กระบวนการตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพ การลดระยะเวลา 
ลดขั้นตอน ของกระบวนงานที่
ก าหนด  
 

ฝ่ายบริการ - 
 

ไม่พบการทบทวน หรือปรับปรุง
กระบวนการหลักที่ส าคัญในคู่มือ
ปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมการ
ด าเนินงานตามภารกิจของฝ่าย  

ควรมีการทบทวน หรือปรับปรุง
กระบวนการหลักที่ส าคัญในคู่มือ
ปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมการ
ด าเนินงานตามภารกิจของฝ่าย 
โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการต่างๆ 
เพื่อให้การด าเนินงานของฝ่ายมี
ความสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่
การลดรอบระยะเวลาในการ
ให้บริการ/การปฏิบัติงาน 
 

ฝ่ายสารสนเทศ - 
 

ไม่พบการทบทวน หรือปรับปรุง
กระบวนการหลักที่ส าคัญในคู่มือ
ปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมการ
ด าเนินงานตามภารกิจของฝ่าย  

ควรมีการทบทวน หรือปรับปรุง
กระบวนการหลักที่ส าคัญในคู่มือ
ปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมการ
ด าเนินงานตามภารกิจของฝ่าย 
โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อให้
การด าเนินงานของฝ่ายมีความ
สอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การลด
รอบระยะเวลาในการให้บริการ/
การปฏิบัติงาน 
 

ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

- 
 

- 
 

- 



 ๑๕๔ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 
 

ไม่พบการทบทวน หรือปรับปรุง
กระบวนการหลักที่ส าคัญในคู่มือ
ปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมการ
ด าเนินงานตามภารกิจของฝ่าย  

ควรมีการทบทวน หรือปรับปรุง
กระบวนการหลักที่ส าคัญในคู่มือ
ปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมการ
ด าเนินงานตามภารกิจของฝ่าย 
โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการต่างๆ 
เพื่อให้การด าเนินงานของฝ่ายมี
ความสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่
การลดรอบระยะเวลาในการ
ให้บริการ/การปฏิบัติงาน 
 

ส านักงาน
เลขานุการ 

- 
 

ไม่พบการก าหนดวิธีการทบทวน/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน  เพื่อท า
ให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ควรมีการทบทวน หรือปรับปรุง
กระบวนการตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพ การลดระยะเวลา 
ลดขั้นตอน ของกระบวนงานที่
ก าหนด  
 

 
 

 



 ๑๕๕ 

บทท่ี ๔  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในส านักหอสมุด ตามรอบปีการศึกษา ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕-๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ นั้น ส านักหอสมุด ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.๐๑) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.๐๒) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๘ 
กิจกรรม และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๕ กิจกรรม และอยู่ระหว่างด าเนินการ 
๓ กิจกรรม ได้แก่ 

๑) การก าหนดตัวชี้วัด เป้าประสงค์ และระดับความส าเร็จของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ยังไม่ชัดเจน 
กิจกรรมอยู่ในระหว่างด าเนินงาน คือ การจัดอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนและตัวชี้วัดให้กับ
บุคลากรทั้งหน่วยงาน เนื่องจากการประสานวิทยากรในการให้ความรู้ไม่สะดวกในช่วงวันที่ก าหนด 
(ปิดบริการที่ไม่กระทบกับผู้ใช้บริการ) 

๒) การด าเนินงานสรุปผลสรุปผลการด าเนินการจัดความรู้ในภาพรวม ได้ด าเนินการวางแผนการ
จัดการความรู้ประจ าปีและออกแบบเก็บประเด็นเพ่ือรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการสรุปผลภาพรวมเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน 

๓) การจัดอบรมให้ความรู้การบริหารความเสี่ยงการด าเนินงานตามแผนโดยจัดรวมกับการจัดอบรม
เรื่องการจัดท าแผนและตัวชี้วัดให้แก่บุคลากร กิจกรรมอยู่ในระหว่างด าเนินการ ก าหนดหัวข้อ
ให้กับวิทยากรในการบรรยายเรื่องการบริหารความเสี่ยงของส านักงานตรวจสอบภายใน มก. และ
การประสานวันเข้าอบรมในหัวข้อการบริหารความเสี่ยง กับการจัดท าแผนและก าหนดตัวชี้วัด ซึ่ง
เป็นวิทยากรจาก มศว. (รองอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ) 

 
รายละเอียดดังนี้ 



 ๑๕๖ 

๔.๑ แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.๐๑)  

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
ส านักหอสมุด 

รายงาน ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
 
๑. จุดที่ควรพัฒนา ๒. ข้อเสนอแนะ ๓. การวิเคราะห์ตนเอง ๔. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 
๕. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
๖. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

๗. 
งบประมาณ 

๘. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
1. ขาดความชัดเจนใน
การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และเป้าประสงค ์ส่งผล
ต่อการถ่ายทอดจาก
แผนงานหลักสู่
แผนปฏิบัติการระดับ
ฝ่าย ท าให้เกิดความ
สับสน 
  

1. ควรมีการจัดล าดับ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการและ
กิจกรรมให้ชัดเจน 
เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
 
 

เนื่องจากในiรอบปีการศึกษา 
2551 ส านักหอสมุดได้
ก าหนดให้ความส าคัญของ
แผนงานและโครงการ
เทียบเท่ากัน ท าให้ไม่เห็น
ระดับชั้นของแผน 

จัดท าแผนงานท่ี
จัดล าดับความส าคัญ 

1. จัดท าแผนงานท่ี
จัดล าดับความส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ แผนงาน 
โครงการและ
กิจกรรมที่ชัดเจน  

มีแผนงานท่ี
จัดล าดับชั้นของ
แผนชัดเจน 

- ต.ค.๕๓ - 
ม.ค.๕๔ 

ผู้บริหาร / 
หัวหน้าฝ่าย 

2. ควรมีการสังเคราะห์
แผนงานให้เห็นระดับช้ัน
ของแผน และท าความ
เข้าใจกับบุคลากรทั่วทั้ง
องค์กร เพื่อให้การ
ด าเนินงานมีความ
ชัดเจนและสอดคล้อง 

ในรอบปีการศึกษา 2551 
ส านักหอสมุดช้ีแจงแผนงาน
ประจ าปีแก่บุคลากรผ่าน
ทางการประชุมฝ่าย (โดย
หัวหน้าฝ่าย) และ
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
ส านักหอสมุด และ
ระบบสื่อสารภายในองค์กร e-
office 
 
 

จัดประชุมช้ีแจงท า
ความเข้าใจกับ
บุคลากรทั้งองค์กร 

2. ช้ีแจง ท าความ
เข้าใจกับบุคลากร
เพื่อให้เกิดการ
ด าเนินงานมีความ
ชัดเจน 

จัดประชุม/ช้ีแจง
แผนงาน
ส านักหอสมุดให้
บุคลากรรับทราบ
ตรงกัน 

- ม.ค.-ก.พ. 
๕๔ 

ผู้อ านวยการ 



 ๑๕๗ 

๑. จุดที่ควรพัฒนา ๒. ข้อเสนอแนะ ๓. การวิเคราะห์ตนเอง ๔. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

๕. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

๖. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

๗. 
งบประมาณ 

๘. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

2. การก าหนดตัวช้ีวัด 
เป้าประสงค ์และ
ระดับความส าเร็จของ
ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ
งาน ยังไม่ชัดเจน 
  

3. วิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงของโครงการ
และกิจกรรมให้
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ ของส านักและ
มหาวิทยาลัย 

ส านักหอสมุดมีวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยง/สอดคล้องของ
แผนงานส านักหอสมุด และ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
ก าหนดตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
และความส าเร็จของตัวช้ีวัด
ของแผนปฏิบัติงาน 

วิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงการ
ด าเนินงาน 

1. จัดประชุม
พิจารณาก าหนด
ตัวช้ีวัดการ
ด าเนินงาน 
2. จัดอบรมให้
ความรู้การจัดท า
แผนและตัวช้ีวัด 

จัดอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

- พ.ย.๕๓–มี.ค.
๕๔ 

ผู้อ านวยการ / 
งานวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

4. จัดท า
กระบวนการพัฒนาแผน
กลยุทธ์ ด้วยวิธีการ
จัดการความรู้ใน
หน่วยงาน (KM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๘ 

๑. จุดที่ควรพัฒนา ๒. ข้อเสนอแนะ ๓. การวิเคราะห์ตนเอง ๔. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

๕. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

๖. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

๗. 
งบประมาณ 

๘. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๙. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 
1. เกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ให้บริการผ่านการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

1. ควรจัดท าเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ให้บริการให้อยู่ใน
มาตรฐานเดียวกัน โดย
อิงตามคู่มือตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายใน ส าหรับส านัก 

บุคลากรส านักหอสมุดยังขาด
ความรู ้ความเข้าใจในระเบียบ
วิธีวิจัย 

จัดอบรมให้ความรู ้ 1. ประสานอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ก าหนดรูปแบบ
มาตรฐาน 
2. ให้ความรู้แก่
บุคลากรในการ
ท างานวิจัย 

จัดอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

- ต.ค.๕๓–มิ.ย.
๕๔ 

ผู้อ านวยการ / 
งานวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

 2. ควรวิเคราะห์ตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์มาตรฐานที่
เป็นอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

ส านักหอสมุดมีการจัดประชุม
ผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย เพื่อ
ระดมความคิดในการก าหนด
ตัวบ่งช้ีที่เป็นอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน 
 

ก าหนดอัตลักษณ์ที่
สอดคล้องกับภารกิจ 

จัดประชุม/พิจารณา 
และทบทวนตัวบ่งช้ีที่
เป็นอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

ด าเนินการอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

- ก.พ.๕๔ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 

8. วิเคราะห์ตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์มาตรฐานที่
เป็นอัตลักษณ์ของ
หน่วยงานให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อจัดท า
กิจกรรม/โครงการให้
สอดคล้องกับตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๙ 

๑. จุดที่ควรพัฒนา ๒. ข้อเสนอแนะ ๓. การวิเคราะห์ตนเอง ๔. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

๕. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

๖. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

๗. 
งบประมาณ 

๘. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๙. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ 
1. ควรมีสรุปผลการ
ประเมินกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้
จริงในกิจกรรมใดบ้าง  

8. มีกิจกรรมแผนการ
จัดการความรู้มากกว่า 
40 กิจกรรม แต่ไม่มี
การสรุปว่าร้อยละเท่าใด 
ของกิจกรรมที่น าไปปรับ
ใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 

ส านักหอสมุดมีการเก็บ
ประเด็นความรู้ไว้อย่างเป็น
ระบบใน e-office แต่ไม่ได้
ด าเนินการจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินการจัด
ความรู้ในภาพรวมเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

สรุปผลการด าเนินการ
จัดความรู้ในภาพรวม 

1. วางแผนการ
จัดการความรู้ของ
ส านักหอสมุด 
2. เก็บประเด็นไว้
อย่างเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ต่อ
บุคลากร 
3. รายงานสรุปผล
ต่อผู้บริหาร
หน่วยงาน 

มีรายงานสรุปผล
ภาพรวมการ
จัดการความรู้ของ
หน่วยงาน 

- ม.ีค. และ 
ก.ย.๕๔ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

2. จัดสรรงบประมาณ
อย่างเพียงพอเพื่อ
การศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

  ส านักหอสมุดได้จัดสรi
งบประมาณเงินรายได้เพื่อ
พัฒนาบุคลากรให้ศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป็นประจ าทุกป ี

      

3. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ห้องสมุดทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้
บุคลากรไปศึกษาดู
งาน/ฝึกอบรม  

3. สร้างเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
การประกันคุณภาพ 
งานวิจัยกับห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ 
เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ส านักหอสมุดมีการด าเนินการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ
เรื่องต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานเป็นประจ า
ทุกป ี 

      

 
 
 
 
 



 ๑๖๐ 

๑. จุดที่ควรพัฒนา ๒. ข้อเสนอแนะ ๓. การวิเคราะห์ตนเอง ๔. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

๕. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

๖. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

๗. 
งบประมาณ 

๘. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๙. 
ผู้รับผิดชอบ 

3. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ห้องสมุดทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้
บุคลากรไปศึกษาดู
งาน/ฝึกอบรม  

3. สร้างเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
การประกันคุณภาพ 
งานวิจัยกับห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ 
เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ส านักหอสมุดมีการด าเนินการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ
เรื่องต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานเป็นประจ า
ทุกป ี 

      

  1. มีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ทรัพยากรของ
ส านักหอสมุด 

ในปีการศึกษา 2553 ที่ผ่าน
มา ส านักหอสมุดมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม 
สมาคมห้องสมุดแป่งประเทศ
ไทย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ฯลฯ 

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

ด าเนินการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

มีเครือข่ายความ
ร่วมมืออย่างน้อย 
1 กิจกรรม 

- ต.ค.๕๓-ก.ย.
๕๔ 

ผู้บริหาร 

  2. จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่
บุคลากร เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง 
บริหารความเสี่ยง เพื่อมี
ส่วนร่วมในการเสนอ
การบริหารความเสี่ยงท่ี
เกิดจากภารกิจในการ
ปฏิบัติงานประจ า 

ส านักหอสมุดส่งบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมอบรม 
เรื่อง บริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกป ี

อบรมให้ความรู้การ
บริหารความเสี่ยงการ
ด าเนินงานตามแผน 

จัดอบรมหัวข้อ 
บริหารความเสี่ยง 
รวมกับการจัดอบรม
เรื่องการจัดท าแผน
และตัวช้ีวัดให้แก่
บุคลากร 

บุคลากร
ส านักหอสมุดเข้า
รับการอบรมให้
ความรู้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- พ.ย.๕๓-มี.ค.
๕๔ 

ผู้บริหาร 

 
 
 
 



 ๑๖๑ 

๑. จุดที่ควรพัฒนา ๒. ข้อเสนอแนะ ๓. การวิเคราะห์ตนเอง ๔. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

๕. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

๖. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

๗. 
งบประมาณ 

๘. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๙. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 
1. ไม่มีหลักฐานการ
น าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการ
ตัดสินใจ 

1. ควรมีการรายงาน
การน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไป
ใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ เพื่อ
ด าเนินการขอ
งบประมาณในรอบปี
ต่อไป 

การจัดท าแผนงานประจ าป ี
และการจัดท าร่างค าขอ
งบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ 
ส านักหอสมุด ได้พิจารณาจาก
ข้อมูลรายงานทางการเงิน แต่
ไม่ได้จดบันทึกไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

      

 
 
 
 



 ๑๖๒ 

๔.๒ การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา ๒๕๕๒ (สปค.๐๒)  

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
ส านักหอสมุด 

รายงาน ณ วันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 

๑. จุดที่ควรพัฒนา ๒. ข้อเสนอแนะ ๓. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

๔. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ๖. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

๗. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

๘. 
งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
1. ขาดความชัดเจนใน
การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และเป้าประสงค ์ส่งผล
ต่อการถ่ายทอดจาก
แผนงานหลักสู่
แผนปฏิบัติการระดับ
ฝ่าย ท าให้เกิดความ
สับสน 

1. ควรมีการจัดล าดับ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการและ
กิจกรรมให้ชัดเจน 
เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
 

จัดท าแผนงานท่ี
จัดล าดับความส าคัญ 

1. จัดท าแผนงานท่ี
จัดล าดับความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการและ
กิจกรรมที่ชัดเจน  

มีแผนงานท่ีจัดล าดับ
ช้ันของแผนชัดเจน 

๒ ๑๐๐ - ผู้บริหาร / หัวหน้า
ฝ่าย 

 2. ควรมีการสังเคราะห์
แผนงานให้เห็นระดับช้ัน
ของแผน และท าความ
เข้าใจกับบุคลากรทั่วทั้ง
องค์กร เพื่อให้การ
ด าเนินงานมีความ
ชัดเจนและสอดคล้อง 
 

จัดประชุมช้ีแจงท า
ความเข้าใจกับบุคลากร
ทั้งองค์กร 

2. ช้ีแจง ท าความเข้าใจกับ
บุคลากรเพื่อให้เกิดการ
ด าเนินงานมีความชัดเจน 

จัดประชุม/ช้ีแจง
แผนงานส านักหอสมุด
ให้บุคลากรรับทราบ
ตรงกัน 

๒ ๑๐๐ - ผู้อ านวยการ 



 ๑๖๓ 

๑. จุดที่ควรพัฒนา ๒. ข้อเสนอแนะ ๓. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

๔. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ๖. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

๗. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

๘. 
งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

2. การก าหนดตัวช้ีวัด 
เป้าประสงค ์และ
ระดับความส าเร็จของ
ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ
งาน ยังไม่ชัดเจน 
  

3. วิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงของโครงการ
และกิจกรรมให้
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ ของส านักและ
มหาวิทยาลัย 

วิเคราะห์ความเชื่อมโยง
การด าเนินงาน 

1. จัดประชุมพิจารณา
ก าหนดตัวช้ีวัดการ
ด าเนินงาน 
2. จัดอบรมให้ความรู้การ
จัดท าแผนและตัวช้ีวัด 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

๑ ๗๐ - ผู้อ านวยการ / งาน
นโยบายและแผน 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 
1. เกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ให้บริการผ่านการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

1. ควรจัดท าเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ให้บริการให้อยู่ใน
มาตรฐานเดียวกัน โดย
อิงตามคู่มือตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายใน ส าหรับส านัก 

จัดอบรมให้ความรู ้ 1. ประสานอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อก าหนด
รูปแบบมาตรฐาน 
2. ให้ความรู้แก่บุคลากรใน
การท างานวิจัย 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

๒ ๑๐๐ - คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 

 2. ควรวิเคราะห์ตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์มาตรฐานที่
เป็นอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

ก าหนดอัตลักษณ์ที่
สอดคล้องกับภารกิจ 

จัดประชุม/พิจารณา และ
ทบทวนตัวบ่งช้ีที่เป็นอัต
ลักษณ์ของหน่วยงาน 

ด าเนินการอย่างน้อย 
1 ครั้ง 

๒ ๑๐๐ - คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๔ 

๑. จุดที่ควรพัฒนา ๒. ข้อเสนอแนะ ๓. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

๔. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ๖. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

๗. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

๘. 
งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ 
1. ควรมีสรุปผลการ
ประเมินกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้
จริงในกิจกรรมใดบ้าง  

8. มีกิจกรรมแผนการ
จัดการความรู้มากกว่า 
40 กิจกรรม แต่ไม่มี
การสรุปว่าร้อยละเท่าใด 
ของกิจกรรมที่น าไปปรับ
ใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 

สรุปผลการด าเนินการ
จัดความรู้ในภาพรวม 

1. วางแผนการจัดการ
ความรู้ของส านักหอสมุด 
2. เก็บประเด็นไว้อย่างเป็น
ระบบเพื่อประโยชน์ต่อ
บุคลากร 
3. รายงานสรุปผลต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน 

มีรายงานสรุปผล
ภาพรวมการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน 

๑ ๗๐ - คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

3. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ห้องสมุดทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้
บุคลากรไปศึกษาดู
งาน/ฝึกอบรม  

1. มีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ทรัพยากรของ
ส านักหอสมุด 

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

ด าเนินการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

มีเครือข่ายความ
ร่วมมืออย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

๒ ๑๐๐ - ผู้บริหาร 

  2. จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่
บุคลากร เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง 
บริหารความเสี่ยง เพื่อมี
ส่วนร่วมในการเสนอการ
บริหารความเสี่ยงท่ีเกิด
จากภารกิจในการ
ปฏิบัติงานประจ า 

อบรมให้ความรู้การ
บริหารความเสี่ยงการ
ด าเนินงานตามแผน 

จัดอบรมหัวข้อ บริหาร
ความเสี่ยง รวมกับการจัด
อบรมเรื่องการจัดท าแผน
และตัวช้ีวัดให้แก่บุคลากร 

บุคลากรส านักหอสมุด
เข้ารับการอบรมให้
ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

๑ ๗๐ - คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 



 ๑๖๕ 
 

บทท่ี ๕ 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 
๕.๑ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2553            
ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  
ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553  (1 มิถุนายน 2553 - 31  พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย บุคลากร ผู้ใช้บริการ นิสิต จ านวน 27 คน 

  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ส านักหอสมุด พบว่า มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้บังคับ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย  4.40 ได้
คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้เลือก 4 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี  

   ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้บังคับ 13 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 3. 62 ได้
คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้เลือก 4 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 1.00 4.62 3.55 4.75 2.70 ดีมาก พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  
(ตัวบ่งชี้เลือก 2 ตัวบ่งชี้) 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 4.00 3.50 - - 4.20 3.80 ด ี ดี 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 4.00 3.00 5.00 5.00 4.50 4.00 ด ี ดี 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน  
(ตัวบ่งชี้เลือก 2 ตัวบ่งชี้) 

- - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมตัวบ่งชี้บังคับ 5.00 5.00 4.22 3.33 4.75 4.03 4.40 3.62   
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี ดี ดี   
เฉลี่ยรวมตัวบ่งชี้เลือก  - - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.50 4.50   
ผลการประเมิน  - - ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี   



 ๑๖๖ 
 

  ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 

 ภาพรวม 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนกับภารกิจของส านักหอสมุดอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรส านักหอสมุด ในภาพรวมมีจิตบริการ ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์และการตอบ

แบบสอบถาม ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความประทับใจ 
3. ผู้ใช้บริการมีความประทับใจในความทันสมัย และการให้บริการต่างๆ  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่พบการสรุปผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และไม่พบการสรุปผลการติดตาม
การใช้เงิน 

2. การทบทวนกระบวนการและข้ันตอนในการท างาน ยังไม่ครบทุกฝ่าย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรสรุปผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสรุปผลการติดตามการใช้
เงิน เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนต่อไป 

2. ควรทบทวนกระบวนการและข้ันตอนในการท างานให้ครบถ้วนทุกฝ่ายตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่าย การบริหารความ
เสี่ยงให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

3. ควรมีโครงการกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าของบุคลากร เพื่อเตรียมให้เป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ 
4. ควรสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน เพ่ือน ามา

ปรับปรุงการด าเนินงาน 
 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1.  ควรแสดงแผนการจัดสรรอัตราก าลังเพ่ือทดแทนอัตราก าลังที่เกษียณอายุราชการให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 

2. จัดสรรอัตราก าลังส าหรับบุคลากรเงินรายได้ของส านักหอสมุด เข้าสู่การเป็นพนักงานเงิน
งบประมาณ 

 
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
  1. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเอง มาปรับใช้ในการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ลด
ขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดต้นทุน 
 

 
 



 ๑๖๗ 
 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

   ส านักหอสมุด เป็นศูนย์บริการความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นฐานหรือคลังความรู้
การเกษตร แหล่งสั่งสมองค์ความรู้ทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการ
ทางวิชาการ ได้เป็นอย่างดี  โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการและการบริการที่เป็นเลิศและมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน ให้มีจิตบริการ สามารถท างานได้อย่างมืออาชีพ 
สร้างจิตส านึกการให้บริการแบบประหยัดพลังงานไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานให้เกิด
ประโยชน์ทั้งในประเทศและนานาชาติ 

 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 

   การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปีการศึกษา 
2552  พบว่า ส านักหอสมุด มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมี
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 8 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้ว 5 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 กิจกรรม 
ได้แก่ 

1. การก าหนดตัวบ่งชี้ เป้าประสงค์ และระดับความส าคัญของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน 
กิจกรรมยังอยู่ระหว่างด าเนินงาน คือ การจัดอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนและตัวชี้วัดให้กับบุคลากรทั้งหน่วยงาน 
เนื่องจากการประสานวิทยากรในการให้ความรู้ไม่สะดวกในช่วงวันที่ก าหนด (ปิดบริการที่ไม่กระทบกับผู้ใช้บริการ) 

2. การสรุปผลการประเมินกิจกรรมการจัดการความรู้ในภาพรวม ได้ด าเนินการวางแผนการจัดการความรู้
ประจ าปีและออกแบบเก็บประเด็นเพ่ือรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการสรุปผลภาพรวมเสนอต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน  

3. การอบรมให้ความรู้การบริหารความเสี่ยงการด าเนินงานตามแผนโดยจัดร่วมกับการจัดอบรมเรื่องการ
จัดท าแผนและตัวชี้วัดให้แก่บุคลากร กิจกรรมอยู่ระหว่างด าเนินการ ก าหนดหัวข้อให้กับวิทยากรในการบรรยายเรื่อง 
การบริหารความเสี่ยงของส านักงานตรวจสอบภายใน มก. และการประสานวันเข้าอบรมในหัวข้อการบริหารความ
เสี่ยง กับการจัดท าแผนและก าหนดตัวชี้วัด ซึ่งเชิญวิทยากรจาก มศว. (รองอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ)  

 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด 

ส านักหอสมุด ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก /สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดย
ได้รับการตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 9 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

   ครั้งที่ 9 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 
5 - 6 กรกฎาคม 2553 พบว่า ส านักหอสมุด มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ จ านวน 2 4 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชี้บังคับ 21 ตัวบ่งชี้ และเป็นตัว
บ่งชี้อัตลักษณ์ 3 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งช้ีบังคับ 21 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย  2.76 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  2.81 ได้คุณภาพระดับดีมาก  หาก
พิจารณาผลการประเมินตนเอง ทั้งในส่วนของ ตัวบ่งช้ีบังคับ และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จ านวน 24 ตัวบ่งช้ี มีคะแนน



 ๑๖๘ 
 

เฉลี่ย 2.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  2.67 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือตรวจสอบสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง

พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากการประกันคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ 

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา  
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

 

วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2553 ได้ศึกษารายงาน

การประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ  และแบบเก็บข้อมูลพื้นฐาน ( Common 
data set) ของส านักหอสมุด ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 
31 พฤษภาคม 2554  และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดก าหนดการ ดังนี้ 

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 – 09.00 น.   คณะกรรมการปรึกษาหารือ วางแผนการประเมินฯ  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร

เทพรัตน์วิทยาโชติ  
เวลา 09.00 – 09.15 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารส านักหอสมุด  และผู้บริหาร

ส านักหอสมุดกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินฯ  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร
เทพรัตน์วิทยาโชติ 

เวลา 09.15 – 09.30 น. ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์  และแนวทาง
ในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2553 

เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารส านักหอสมุด รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553  ทั้งนี้ขอให้
หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้  



 ๑๖๙ 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ

ภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
เวลา 10.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร                  

เทพรัตน์วิทยาโชติ   
   เวลา 13.00 – 13.40 น.  กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จ านวน 15 คน 

- บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวน  3 คน 
- นิสิตทุกระดับชั้น     จ านวน 12 คน 

  เวลา 13.40 – 14.20 น. กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเลขานุการส านักฯ/หัวหน้าฝ่าย  จ านวน 6 คน  
  เวลา 14.20 – 15.00 น. กลุ่มท่ี 3 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  จ านวน 6 คน 
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ)  

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ให้ผู้บริหารแ ละ

บุคลากรของส านักฯ รับทราบ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   

 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5  คะแนน ซึ่งเป็น
การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง  

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้  

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี  

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก  



 ๑๗๐ 
 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดเพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

 

๕.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ส านักหอสมุด  มีผลการด าเนินงานภาพรวมรายองค์ประกอบคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2553 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ได้ดังนี้  

 



 ๑๗๑ 
 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้บังคับ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนน

เต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
 (% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรล ุ

  ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรล ุ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ ส านัก (บังคับ 13 ตัวบ่งชี้)     3.70 4.40 3.62 6 6 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้     0.00 5.00 4.00 1 0 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ N/A 8 6 7 8 0.00 5.00 4.00 / x 

หมายเหตุ : ไม่มีการประเมินและไม่น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก       4.11 4.75 2.70 2 3 

2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการ
พัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจ านวน
บุคลากร 

ร้อยละ 46 35.11 76 58.91 21 16.28 35.11 30.00 5.00 5.00 2.71 / / 

131 129 129 

หมายเหตุ : พิจารณาเฉพาะโครงการบริการวิชาการที่ไม่ใช่งานประจ า กิจกรรมฝึกงานนิสิต และการเยี่ยมชมดูงาน เนื่องจากไม่พบรายงานการประเมินผลการด าเนินในรายกิจกรรมที่ชัดเจน นับเพียง 21 
กิจกรรม 
2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 11,138.67 4.32 55,627.45 4.24 12,593.08 4.38 4.32 4.32 4.32 4.24 4.38 x / 

2,580 13,118 2,873 

หมายเหตุ : พิจารณาเฉพาะโครงการบริการวิชาการที่ไม่ใช่งานประจ า จ านวน 21 โครงการ 

2.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 3 5 1 5 5 3.00 5.00 1.00 / / 

หมายเหตุ :  พบหลักฐานเฉพาะเกณฑ์ข้อ 1 มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 



 ๑๗๒ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
 (% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรล ุ

  ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ       3.36 4.20 3.80 2 2 

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ N/A 6 6 N/A 6 0.00 4.00 4.00 N/A N/A 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 4 3 5 5 5.00 4.00 3.00 x x 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 1 ขาดการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 5 5 5 5 4.00 4.00 4.00 / / 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 6 5 4 6 7 4.00 4.00 3.00 x x 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 1 ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการท าแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 80 61.07 129 100.00 129 100.00 80.00 80.00 3.82 5.00 5.00 / / 

131 129 129 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       5.00 4.50 4.00 0.00 0.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 6 5 7 7 5.00 4.00 3.00 x x 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 7 ไม่พบหลักฐานว่าได้น าผลการติดตามผลการใช้เงินไปใช้ในการวางแผน 
4.2 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการ

วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

ร้อยละ 9 100.00 37 97.37 37 97.37 100.00 100.00 5.00 5.00 5.00 x x 
9 38 38 



 ๑๗๓ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
 (% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรล ุ

  ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       4.00 4.00 4.00 1 1 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 7 8 8 7 9 4.00 4.00 4.00 / / 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 5 การน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการด าเนินงานท่ีส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ไม่ครบทุกตัวบ่งช้ี  แต่ค้นพบการเริ่มสร้างเครือข่าย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานท่ีสนับสนุนภารกิจ และมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพ 
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน        5.00 4.00 4.00 0 0 

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 4 4 5 5 5.00 4.00 4.00 x x 



 ๑๗๔ 
 

ตารางท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้เลือก  
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ หอสมุด กรรมการ 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

 (% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรล ุ

  ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรล ุ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้เลือก (4 ตัวบ่งชี้)     4.50 4.50 4.50 3 0 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก (ตัวบ่งชี้เลือก  2 ตัวบ่งชี้)       4.00 4.00 4.00 1 0 

2.15 ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ข้อ 3 3 3 5 5 3.00 3.00 3.00 x   

2.16 ระดับความส าเร็จของการให้บริการ
สารสนเทศทางการเกษตร 

ข้อ 5 5 5 3 5 5.00 5.00 5.00 /   

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน (ตัวบ่งชี้เลือก 2 ตัวบ่งชี้)       5.00 5.00 5.00     

6.2 ร้อยละของการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ 

ร้อยละ 30.00 100.00 3,795.00 100.00 3,949.00 100.00 100.00 100.00 5.00 5.00 5.00 /   

30.00 3,795.00 3,949.00       

หมายเหตุ : การนับจ านวนผู้ใช้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ไม่ถูกต้อง แก้ไขจาก 2,775 คน เป็น 2,920 คน 

6.3 ร้อยละของการลดระยะเวลาการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 11.17 18.62 59.00 34.71 111.00 65.29 15.95 16.00 5.00 5.00 5.00 /   

60.00 170.00 170.00    

หมายเหตุ : การกรอกข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยที่ให้บริการ ไม่ถูกต้อง ซึ่งกระบวนงานท่ีน าเสนอทั้ง 2 กระบวนการ มีระยะเวลาเฉลี่ยที่ให้บริการได้ในแต่ละกระบวนงาน เฉลี่ยรวม 59 วินาที 



๑๗๕ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนงาน ตามตัวบ่งชี้บังคับ 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  5.00 มี
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 มีคุณภาพระดับด ี
 จุดแข็ง 
  ไม่มี  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบการสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง

แผนต่อไป 
 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ตามตัวบ่งชี้
บังคับ 3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้บังคับ ได้คะแนนเฉลี่ย  4.75 
มีคุณภาพระดับดีมาก ส่วนตัวบ่งชี้เลือก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 มีคุณภาพระดับดี 

   ส าหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้บังคับ ได้คะแนนเฉลี่ย  2.70 มีคุณภาพ
ระดับพอใช ้ส่วนตัวบ่งชี้เลือก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 มีคุณภาพระดับดี 
 จุดแข็ง 

1. ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากในโครงการกิจกรรมต่างๆ  ที่ด าเนินการ  ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่เห็นความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก กับยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานของส านักหอสมุด  
2. ไม่พบแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการในฝ่ายต่างๆ 
3. ไม่มีการประเมินผลการฝึกงานของนิสิตนักศึกษา  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรแยกโครงการบริการวิชาการ และโครงการใหม่ท่ีสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุด ออกจาก

งานประจ า 
2. ในฝ่ายต่างๆ ควรส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้รับบริการ  



๑๗๖ 

3. การจัดกิจกรรมบริการวิชาการบางโครงการกิจกรรม ควรร่วมมือกันระหว่างฝ่าย แทนที่ต้องด าเนินการ
แยกกันด าเนินการแต่ละฝ่าย เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและลดภาระงาน  

4. การจัดเอกสารในตัวบ่งชี้วัดที่ 2.1 และ 2.2 ควรอยู่ในชุดเดียวกัน 
5. ควรประเมินผลการฝึกงานของนิสิตนักศึกษา เพื่อน าผลมาปรับปรุงกระบวนการฝึกงานให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 
 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

   การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการ
จัดการ ตามตัวบ่งชี้บังคับ 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  4.20 มีคุณภาพระดับดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.80 มีคุณภาพระดับดี 

จุดแข็ง 
1. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและด าเนิน

ภารกิจขององค์กร เช่น e-idea  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด มีการประเมินตนเอง และมีการประเมินผลการบริหารงานของ

ผู้บริหาร แต่ยังไม่มีการน าผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงาน 
2. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ยังขาดการก าหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน และการก าหนดแผนงานไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ส่งผลให้การประเมินผลขาดความ
ชัดเจน 

3. แผนพัฒนาบุคลากรขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งขาดการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 
๑. คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ควรน าผลประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร ไปใช้ในการพัฒนา

และปรับปรุงหน่วยงาน 
๒. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ควรก าหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

และการก าหนดแผนงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  รวมทั้งมีการประเมินผลที่สอดคล้องกับแผนที่
ก าหนดไว้ 

๓. แผนพัฒนาบุคลากรควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความจ าเป็นขององค์กร  รวมทั้งควรด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงรอบต่อไป 

๔. ควรรวมแผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู้ และแผนพัฒนาบุคลากร ให้รวมอยู่ในแผนการ
บริหารจัดการของส านัก 



๑๗๗ 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

   การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ตามตัวบ่งชี้บังคับ 2  ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  4.50 มีคุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 มีคุณภาพระดับดี 

จุดแข็ง 
ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังไม่พบการสรุปผลการติดตามการใช้เงิน เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสรุปผลการติดตามการใช้เงิน เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนต่อไป 

 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้บังคับ 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  4.00 มีคุณภาพ
ระดับดี ส าหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้บังคับ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 มีคุณภาพระดับดี   

จุดแข็ง 
1. มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารงานและการประกันคุณภาพท่ีหลากหลาย โดยผู้บริหารให้ความส าคัญและบุคลากรมีส่วนร่วม 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. การน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าผลการประกันคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการท างานให้ครบทุกตัวบ่งชี้ 
2. ควรสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมี

กิจกรรมร่วมกัน ให้เห็นผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 

 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักหอสมุด องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน ตามตัวบ่งชี้บังคับ 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้บังคับ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 มีคุณภาพระดับดี ส่วนตัวบ่งชี้เลือก ได้คะแนน 5.00 มีคุณภาพระดับดีมาก 
   ส าหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้บังคับ ได้คะแนนเฉลี่ย  4.00 มีคุณภาพ
ระดับดี ส่วนตัวบ่งชี้เลือก ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 มีคุณภาพระดับดีมาก 

 



๑๗๘ 

จุดแข็ง 
1. กระบวนงานที่น ามาปรับปรุงระบบด าเนินงาน สามารถรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ และลด

ระยะเวลาการให้บริการ ได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างความไว้วางใจในคุณภาพการบริการที่ดี 
แนวทางเสริม 
1. ควรพิจารณาทบทวนกระบวนงาน เพ่ือน ามาประเมินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ และลด

ระยะเวลาการให้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การทบทวนกระบวนการและข้ันตอนในการท างาน ยังไม่ครบทุกฝ่าย 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรทบทวนกระบวนการและข้ันตอนในการท างานให้ครบถ้วนทุกฝ่ายตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ

ท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่าย การบริหารความเสี่ยงให้เห็นได้
อย่างชัดเจน 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักหอสมุด กรรมการ 

2552 2553 2553 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 

1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประมาณ N/A 8 6 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลกั 

19 2.1 จ านวนกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพทั้งหมด 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 46 76 21 

20 2.2 จ านวนกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการที่มี
การส ารวจความพึงพอใจ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 11 9 21 

21   ผลรวมของค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจในแต่ละโครงการ คูณ 
กับจ านวนผู้ตอบแบบ 
สอบถามในโครงการนั้นๆ 

ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

  11,138.67 55,627.45 12,593.08 

22   ผลรวมของจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

คน   2,580 13,118 2,873 

23 2.3 ระบบความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ  

ข้อ ปีการศึกษา 3 5 1 



๑๗๙ 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักหอสมุด กรรมการ 

2552 2553 2553 

24   จ านวนบุคลากรที่เป็น
นักวิจัยทั้งหมด 

คน   -  - - 

25   จ านวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ คน    - - - 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
77   จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน ปีการศึกษา 131 129 129 
78   จ านวนบุคลากรลาศึกษาต่อ           
79 3.1 ภาวะผู้น าของ

คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานและผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ ปีการศึกษา N/A 6 6 

80     -  จ านวนครั้งของการจัด
ประชุมบุคลากรทั้ง
หน่วยงาน 

ครั้ง   N/A 2 2 

81 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ ปีการศึกษา 5 4 3 

82 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ ปีการศึกษา 5 5 5 
89 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ ปีการศึกษา 6 5 4 
90 3.5 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพ 

คน ปีการศึกษา 80 129 129 

91         -  ในประเทศ     80 128 128 
92         -  ต่างประเทศ       1 1 
93   งบประมาณส าหรับพัฒนา

บุคลากรทั้งในและ
ต่างประเทศ 

บาท   -   - - 

94 สมศ. 
13 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินผล
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการ
ที่คณะกรรมการประจ า
สถาบันแต่งตั้ง 

คะแนน  
(เทียบจาก
คะแนนเต็ม 

5) 

ปีการศึกษา -  -  -  

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ  
95 4.1 

  
  
  
  
  

ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ ปีงบประมาณ 7 6 5 

96 รายรับทั้งหมดของ
หน่วยงาน  

บาท  127,674,850.11 83,986,729.01 83,986,729.01 

97    -  เงินงบประมาณ     33,413,332.84 23,444,600.00 23,444,600.00 
98    -  เงินรายได ้     94,261,517.27 60,542,129.01 60,542,129.01 



๑๘๐ 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักหอสมุด กรรมการ 

2552 2553 2553 

99   รายรับจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

    - - - 

100 งบด าเนินการทั้งหมด โดย
ไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร 
สถานท่ี และที่ดิน 

    48,919,919.54 50,861,786.58 50,861,786.58 

101 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
หน่วยงาน โดยไม่รวม
ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี 
และที่ดิน  

    72,585,677.50 71,741,435.55 71,741,435.55 

102   เงินเหลือจ่ายสุทธิ      11,320,477.10 6,238,273.34 6,238,273.34 
103   สินทรัพย์ถาวร       - -   - 
104 4.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรม

การให้บริการที่มีการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 9 37 37 

105   จ านวนโครงการ/กิจกรรม
การให้บริการทั้งหมด 

  9 38 38 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
106 5.1 มีระบบและกลไกในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ ปีการศึกษา 7 8 8 

107 5.1 
ข้อ 3 

จ านวนตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

ตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา -  - 4 

112 สมศ. 
15 

คะแนนการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัด 

คะแนน ปีการศึกษา  - 4.40  3.62  

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

113 6.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ ปีการศึกษา 5 4 4 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก (ตัวบ่งชี้เลือก)  

121 2.15 ระดับความส าเร็จของการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ข้อ ปีการศึกษา 3 3 3 

122 2.16 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการสารสนเทศ
ทางการเกษตร 
 

ข้อ ปีการศึกษา 5 5 5 



๑๘๑ 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักหอสมุด กรรมการ 

2552 2553 2553 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน (ตัวบ่งชี้เลือก)  

129 6.2 ผลรวมจ านวนผู้รับบริการที่
ได้รับบริการตามเวลา
มาตรฐานในแต่ละ
กระบวนงาน 

คน ปีงบประมาณ 30 3795 3949 

130   ผลรวมจ านวนผู้รับบริการ
ทั้งหมดที่ได้รับบริการใน
กระบวนงานท่ีน ามา
ประเมิน 

    30 3795 3949 

131 6.3 ระยะเวลามาตรฐานในแต่
ละกระบวนงาน 

ช่ัวโมง ปีงบประมาณ 60 170 170 

132   ระยะเวลาเฉลี่ยที่ให้บริการ
ได้ในแต่ละกระบวนงาน 

    48.83 111 59 

 
 
 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
บุคลากรผู้ใช้บริการ จ านวน ๓ ท่าน 

1. ส านักหอสมุดมีการแบ่งโซนการให้ใช้บริการ ท าให้เกิดความสะดวกในการมารับบริการ  
2. สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดได้สะดวก 
3. วารสารภาษาอังกฤษเพียงพอต่อการใช้งานของอาจารย์ แต่ส าหรับนิสิตอาจไม่เพียงพอ  
4. ส านักหอสมุดมีความโดดเด่นในเรื่อง ความทันสมัย การเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดได้ง่าย   
5. ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรห้องสมุดได้สอดรับกับความสนใจ 
6. สื่อการสอนมีความเพียงพอส าหรบการให้บริการส าหรับคณาจารย์ 
7. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

- ควรเพิ่มวารสารในบางสาขาวิชาเพ่ิมข้ึน  
- ควรมีมาตรการควบคุมให้นิสิตลดการใช้เสียงในพ้ืนที่การให้บริการภายในหอสมุด 

 
 

นิสิตผู้ใช้บริการ  จ านวน 12 คน 

1. สิ่งที่ประทับใจในการใช้บริการส านักหอสมุด 
- มีความพร้อมของทรัพยากรในการให้บริการเป็นอย่างดี  ฐานข้อมูลการให้บริการเพียงพอและมีคุณค่า 



๑๘๒ 

- มีพัฒนาการในการให้บริการที่ดีข้ึน ทั้งในเรื่อง การให้บริการของบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ และหนังสือให้บริการที่
หลากหลาย ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้รวดเร็ว   

- จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสิตและผู้ใช้บริการจ านวนมาก และผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วม และได้พบผู้เขียนที่มีชื่อเสียง  
- ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บริการกับชาวต่างประเทศ เช่น 

การอบรมภาษาจีน  
- ความทันสมัย การให้บริการอินเตอร์เน็ต  
- สามารถยืมหนังสือออนไลน์ได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีมาตรการป้องกันเมื่อมีปัญหาไฟฟ้าดับ เช่น มีป้ายหรือลูกศรท่ีสะท้อนแสงบอกเส้นทางออก ปรับแ  มีแสง

สว่างที่เพียงพอ 
- การสืบค้นข้อมูลในการท าวิจัยค่อนข้างหายาก หรือมีไม่เพียงพอ  
- ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต  
- ห้องหนังสืออ้างอิง ไม่ควรมีประตูในการตรวจเช็คการเข้าออก ท าให้ไม่สะดวกในการยืมหนังสืออ้างอิงได้  
- การหาหนังสือไม่พบตามชั้นที่ระบุ  
- หนังสือบางเล่มอยู่ในห้องสมุดสาขา ท าให้การยืมไม่สะดวก ควรมีหนังสือส ารองไว้ที่ห้องสมุดส่วนกลาง เพื่อให้

นิสิตสามารถยืมคืนได้สะดวก 
- ควรมีมาตรการควบคุมให้นิสิตลดการใช้เสียงในพ้ืนที่การให้บริการภายในหอสมุด 
- ควรปรับปรุงระบบควบคุมการประหยัดพลังงาน เช่น ก าหนดช่วงวันเวลาในการประหยัดพลังงาน การควบคุม

แสงสว่าง 
- ควรวิเคราะห์ความคุ้มค่า/ความเหมาะสมของการใช้ระบบการประหยัดพลังงาน  
- ควรมีหนังสือท่ีทันสมัยมากข้ึน และหลากหลายสาขา เช่น สารคดี นวนิยาย 
- ควรจัดที่นั่งให้เพียงพอ  
- ควรเปิดให้บริการถึง เวลา 22.00 น.  
- ควรเชื่อมโยง data base ระหว่างมหาวิทยาลัย เช่น e-book  วิทยานิพนธ์ 

 
หัวหน้าฝ่าย จ านวน 6 คน 

1. กระบวนการมีส่วนร่วมในการท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุด 
- มีการประชุมร่วมกันระดับฝ่าย และน าไปสรุปรวบรวมเป็นภาพรวมระดับส านัก โดยมีการเชิญวิทยากรมา

บรรยายการจัดท าแผน และอบรมให้กับบุคลากรทั้งหมด 
- มีการน านโยบายที่น าเสนอมหาวิทยาลัย มาพิจารณา เพื่อให้แต่ละฝ่ายด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนด และสามารถน าเสนอเพ่ิมเติมได้ 
- มีการวิเคราะห์ SWOT การจัดท าแผนในระดับส านัก แต่ในระดับฝ่ายยังไม่มีการด าเนินการ ท าให้การ

ด าเนินงานทั้งระบบ ไม่สามารถเชื่อมโยงการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
2. ควรมีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวมผ่านคณะกรรมการประจ าส านัก  เพ่ือก าหนดประเด็นที่จะ

ประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจน  
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3. ควรมีการน าข้อเสนอแนะจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงการให้บริการในภาพรวมของ
ส านักหอสมุด 

4. การจัดการความรู้ในหน่วยงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ และเลือกประเด็นความรู้ในแต่ละฝ่าย 
และให้แต่ละฝ่ายเลือกประเด็น ด าเนินการการจัดการความรู้ สรุป เผยแพร่ในเว็บ ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ยัง
ไม่เห็นภาพการจัดกิจกรรมที่เป็นไปตามแผนอย่างชัดเจน และบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เนื่องจากมี
กิจกรรมเร่งด่วน ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ควรมีการเก็บประเด็นสาระความรู้หรือประเด็น
ปัญหาต่างๆ เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งเริ่มด าเนินการ
ก าหนดประเด็นหัวข้อ และพัฒนากระบวนการให้เห็นภาพอย่างชัดเจน 

5. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ และพิจารณา
หัวข้อ โดยพิจารณาจากประเด็นที่เป็นปัญหา จากผลการประกันคุณภาพ และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ  

6. มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในไปปรับปรุงการท างาน เพื่อให้เกิดพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ แต่ยังไม่เห็นผลอย่างชัดเจน 

7. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เป็นลักษณะมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกการให้บริการ การอนุรักษ์พลังงาน ทักษะทาง
ภาษา แต่ยังไม่ได้มีการวิเคราะห์สภาพความจ าเป็นขององค์ความรู้ที่ใช้การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร เพ่ือ
การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างชัดเจน  

 
บุคลากรส านักหอสมุด จ านวน 6 คน 

1. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
2. มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร ผ่านการประชุม  
3. มีความพึงพอใจกับบรรยากาศในการท างานที่ดี 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 

- ควรมีมาตรการควบคุมการใช้เสียงของนิสิต ไม่ให้ส่งเสียงดัง การแต่งกายให้ถูกระเบียบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม 
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